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Szanowni
Mieszkańcy
W ostatnim wydaniu biuletynu informacyjnego zwracałem się do Was z prośbą
o aktywne włączenie się w prace na rzecz
poprawy wizerunku naszych miejscowości.
Bardzo często jestem w terenie i z zadowoleniem stwierdzam, że wielu mieszkańców
pozytywnie odpowiedziało na mój apel.
My ze swojej strony staramy się wywiązać
z podjętych zadań i te nasze wspólne starania przyniosły już pierwsze efekty. Wycięte
krzaki w rowach, wykoszona trawa wpływają na estetykę dróg gminnych i powiatowych, ale także na bezpieczeństwo podróżujących tymi drogami. Dziękuję za już i
proszę trzymać tak dalej. Porządki są ważne, ale również ważne jest spędzanie czasu
wolnego. Czytając biuletyn przekonacie się
Państwo, jak wiele działo się w ostatnim
czasie w zakresie rekreacji i aktywnej inte-

gracji mieszkańców. Aktywność pań z Kół
Gospodyń Wiejskich, nauczycieli z naszych
szkół i przedszkoli, strażaków oraz poszczególnych mieszkańców zasługuje na wielkie
słowa uznania i ogromne podziękowania.
Bardzo cieszy zaangażowanie pracowników
urzędu i instytucji gminnych w organizację

imprez kulturalno-edukacyjnych („Sobótki” w Smardzewicach i pikniki ekologiczne
w Twardej i Chorzęcinie). Wszystkim bardzo dziękuję. Te wszystkie imprezy odbyły
się po pracy, a w pracy trwa ciężki wysiłek
nad realizacją budżetu na 2014 rok.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Wójt z absolutorium
W dniu 26.06.2014 r. odbyła się 42 Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki,
na której radni podejmowali uchwałę
dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wy-

konania budżetu gminy za 2013 rok. Na
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i w oparciu o pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła obie
uchwały.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Szanowni Mieszkańcy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Pisałem ostatnio o tym, że budżet tegoroczny jest „otwarty” i przy możliwości
pozyskania środków zewnętrznych wprowadzimy nowe zadania. W tym miejscu
mam dobrą wiadomość dla mieszkańców
Niebrowa, Łaziska i Łagiewnik. W tych
miejscowościach będziemy budować kanalizację w ramach II etapu dla aglomeracji Zawada. Ma ona powstać do połowy
2015 roku. Myślimy też o mieszkających w
Twardej, Treście, Karolinowie, Swolszewicach Małych i Wiadernie. Nasz wniosek na

Wójt z absolutorium
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna
Pierścińska w imieniu własnym i całej
rady pogratulowała Wójtowi Franciszkowi Szmiglowi pozytywnego skwitowania działalności w 2013 roku. Następnie
wręczyła wraz z członkami Prezydium
Rady kwiaty wójtowi i jego współpracownikom wraz z podziękowaniami za
współpracę przy realizacji budżetu.
Dziękując Radnym Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki za pozytywną ocenę, wójt zwrócił szczególną uwagę na
dobrą bieżącą współpracę, a także na da-

dofinansowanie dokumentacji technicznej
na budowę kanalizacji w tych miejscowościach otrzymał pozytywną ocenę i czekamy na dofinansowanie w kwocie 350
tys. złotych. Ta dokumentacja również
musi powstać do połowy 2015 roku, gdyż
są to środki z poprzedniego okresu finansowania na lata 2007–2013. Zabiegamy
również o dodatkowe środki finansowe z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – WFOŚiGW – na dofinansowanie kosztów wykonania indywidualnych przyłączy sieci
kanalizacyjnej. Mieszkańcy miejscowości,
w których nie będzie kanalizacji zbiorczej

mogą pozyskać środki z WFOŚiGW w Łodzi (o tym piszemy wewnątrz biuletynu)
na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków,czy odnawialnych źródeł energii.
Pisząc o budżecie na 2014 r. należy pamiętać, że w wieloletnim planie inwestycyjnym jest zapisane 47 inwestycji, z czego 24
przechodzi również na lata następne. To
jest dopiero dobry początek, bowiem przygotowujemy szereg następnych zadań związanych z nowym okresem finansowania ze
środków unijnych na lata 2014–2020. O tych
planach będę Was informował na bieżąco.

lekowzroczne spojrzenie na przyszłość
gminy i jej perspektywę rozwoju na lata
2014–2020.
Dużo ciepłych słów Wójt skierował
pod adresem swoich współpracowników, szczególnie tych, którzy ciężko pracują nad wykonaniem budżetu. Kwiaty
dla nich są dowodem, że i Radni w pełni
potwierdzają i akceptują słowa wójta.
Podsumowując swoje wystąpienie
wójt podkreślił, że źródłem sukcesu
gminy jest praca zespołowa wszystkich
osób, które angażują się w realizacje nawet najdrobniejszych zadań i dla których
dobro mieszkańców jest najważniejsze w
pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Adoptuj psa

OGŁOSZENIE
Informuję mieszkańców gminy, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można
uzyskać informacje oraz dokumenty, na podstawie których osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie dla niżej podanych programów
priorytetowych:
• w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – podłączenia do kanalizacji sanitarnej,
• w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych (II edycja) – ograniczenie
niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
• w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych – unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest – II edycja,
• w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – II edycja.
Ponadto ww. programy wyszczególniono również na stronie internetowej
Urzędu Gminy w zakładce Ochrona Środowiska z listą banków współpracujących z WFOŚIGW w Łodzi.
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL
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Z poważaniem
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL

Jeśli nie jest ci obojętny los porzuconych
zwierząt lub zastanawiasz się nad posiadaniem czworonoga, to koniecznie pomyśl
o zaadoptowaniu zwierzaka. Zwierzęta
przebywają w Schronisku dla bezdomnych zwierząt ul. Kępa 3, 97-200 Tomaszów Maz. Zwierzęta są łagodne, zadbane
i zaszczepione. Wszyscy zainteresowani
adopcją psa lub kota proszeni są o podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
Wolontariusze z chęcią opowiedzą o czekających na nowy dom zwierzakach oraz
przyprowadzą je na zapoznawczy spacer.
Aby zostać opiekunem psa czy kota
przebywającego w schronisku, wystarczy
pokazać dowód osobisty i podpisać umowę adopcyjną. Adoptujący jest zobowiązany przede wszystkim do zapewnienia
psu właściwej opieki, humanitarnego
traktowania i odpowiednich warunków
utrzymania. Tym zwierzętom już raz zafundowano cierpienie – porzucono je,
pozbawiono ciepłego kąta i strawy. Niech,
zatem decyzja o przygarnięciu zwierzęcia
nie będzie pochopna i nieprzemyślana.
Zwierzaki znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną, posiadają udokumentowane szczepienia oraz chipy identyfikacyjne, są wysterylizowane. Pozostałe
informacje oraz zdjęcia zwierząt na stronie gminatomaszowmaz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Tomaszów Mazowiecki Wydział Inżyniera Miasta –
Łukasz Grzelczak, tel. 44 724-23-11 oraz
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt,
tel.: 44 724-57-84.

INFORMACJE

Otwarcie miasteczka
ruchu drogowego

W dniu 31 maja 2014 roku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach odbyło się oficjalne otwarcie miasteczka ruchu drogowego. Miasteczko
przekazał WORD z Piotrkowa Trybunalskiego, objął go też patronatem razem z
Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim i PZU.
Imprezie tej towarzyszył pokaz
pierwszej pomocy, liczne konkursy i
atrakcje. Ciekawym punktem programu

była akcja dzieci z przedszkola i policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego
pn. „Jabłko czy cytryna”. Polegała na
wspólnym patrolu, a zatrzymani kierowcy otrzymywali za prawidłową jazdę
słodkie jabłko, a zamiast mandatu kwaśną cytrynę. Dzieci w ten sposób dawały
lekcję odpowiedzialności dorosłym. Następnie odbyła się symulacja wypadku z
udziałem rowerzysty. Pierwszej pomocy
udzielali policjanci, strażacy i pogoto-

wie, a w ramach podziękowań, uczniowie przekazali na wyposażenie karetek
maskotki dla dzieci poszkodowanych w
wypadkach drogowych – w ramach akcji
„Miś Ratownik”.
W tym dniu dzieci uczyły się jak być
odpowiedzialnym pieszym i rowerzystą,
otrzymały od Wójta Gminy Tomaszów
Mazowiecki piękne odblaski, które podniosą poziom ich bezpieczeństwa. Dorośli mogli się chwilę zatrzymać i zastanowić nad bezpieczeństwem na drodze
podczas rozmów z kierowcami rajdowymi z Automobilkubu Tomaszów Maz.
oraz motocyklistami z Grupy Manewrowej Szamana, Stowrzyszenia KLIW i Stowarzyszenia Weteran. Wzrost adrenaliny powodowała „przejażdżka” w symulatorze dachowania – dzięki uprzejmości
szkoły jazdy „Szóstka” Podsumowaniem
był koncert zespołu Blusmobile pod
hasłem „Masz tylko jedno życie”, ufundowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy w Tomaszowie
Mazowieckim. Do akcji bezpieczeństwa
i odpowiedzialności na drodze włączyła
się także Fundacja „Kierowcy dzieciom”
fundując wspaniałe nagrody.

INFORMACJA

KOMUNIKAT
dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki
dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje o obowiązku zgłaszania do
ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy utrzymania
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 t.j.) Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga dodatkowego zgłoszenia organowi
gminy na zasadach ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Zgłoszenia należy dokonać na opracowanych wzorach druków do pobrania
w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej www.ug.tomaszow.maz.bip.cc.
w zakładce: OCHRONA ŚRODOWISKA
Ograniczona ilość druków zostanie również przekazana sołtysom wsi.
Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL

Informujemy, że w najbliższych
dniach odwiedzą Państwa pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o.,
celem dokonania spisu wyrobów zawierających azbest.
Spis jest obowiązkowy. W związku z powyższym, zwracam się z
uprzejmą prośbą o umożliwienie
przeprowadzenia w/w inwentaryzacji i udzielanie niezbędnych
informacji pracownikom firmy
Ekolog.
Pracownicy ww. firmy będą posiadali stosowne upoważnienia.
Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL
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Segregacja od A do Z
Za nami dwa pikniki ekologiczne w ramach PROW 2007–2013 pn. „Segregacja
od A do Z – kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki”. Pierwszy piknik odbył się 1 czerwca
na terenie Publicznego Przedszkola w
Twardej, drugi zaś 8 czerwca na placu
przy Domu Ludowym w Chorzęcinie.
Celem pikników była przede wszystkim
edukacja ekologiczna uczestników poprzez
zabawę, rozrywkę i współzawodnictwo.
Można było obejrzeć film na temat segregacji odpadów, skorzystać z punktu edukacyjno-informacyjnego czy też uczestniczyć
w warsztatach kreatywnego przetwarzania
odpadów. Ponadto organizator przygotował konkursy ekologiczne m.in. Eko-hasło, Eko-moda, Eko-piosenka, Eko-plakat,
segregacja odpadów na czas czy rzeźba z
odpadów. Głównymi nagrodami były kosze do segregacji odpadów, zgniatarki do
butelek, eko-latarki, eko-kalkulatory, radia
solarne oraz eko-pendrive-y.
Dla najmłodszych dzieci zorganizowaliśmy punkt zabaw, związanych
przede wszystkim z tematyką gospodarki odpadami. Zabawy były prowadzone
przez cały okres trwania pikników, a
maluchy poprzez wszelkiego rodzaju gry
mogły uczyć się segregacji odpadów.
Do naszej kampanii edukacyjno-informacyjnej przyłączyła się firma A.S.A
Eko Polska z Zabrza, która obecnie zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych pochodzących od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej z Warszawy wraz z Europejskim
Regionalnym Centrum Ekohydrologii z
Łodzi, realizujące projekt EKOROB.
Oprócz atrakcji związanych z edukacją ekologiczną organizator przygotował
również poczęstunek. Dzięki uprzejmości pań z kół gospodyń wiejskich oraz
sponsorów mogliśmy skosztować smacznej grochówki, dań z grilla, przepysznych ciast i wielu innych smakołyków.
To jednak nie koniec wspólnej edukacji w zakresie gospodarki odpadami.
We wrześniu odbędą się kolejne dwa
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pikniki ekologiczne w ramach projektu unijnego. Zapraszamy 6 września do
Wiaderna a 13 września do Wąwału.

KOMUNIKAT
Od 1 lipca 2014 r. na terenie firmy SITA POLSKA Sp. z o.o., Oddział Lubochnia Górki 68/74 funkcjonuje Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.
Do punktu można nieodpłatnie
przywozić następujące odpady:
• szkło opakowaniowe np.: słoiki, butelki szklane itp.;
• makulaturę, np. gazety, książki,
opakowania tekturowe, kartony;
• tworzywa sztuczne, np. butelki po
napojach, opakowania z chemii gospodarczej;
• opakowania wielomateriałowe, np.
kartony po mleku i napojach;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. telewizory, sprzęt AGD,
telefony komórkowe, lodówki, suszarki, zabawki zasilane elektrycznie itp., meble i inne odpady wielkogabarytowe, dywany, chodniki,
tekstylia, ubrania;
• chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• metale, np. puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po
żywności;
• przeterminowane leki;
• opony;
Za odpłatnością:
• odpady ulegające biodegradacji –
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpa-

dy zielone znajdujące się w stanie
umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowym, tj. nie mogą być w stanie
rozkładu, zagnite czy sfermentowane. Odpady ulegające biodegradacji, przyjmowane są w workach
foliowych, w cenie 2,50 zł brutto/kg
odpadu.
• gruz budowlany, odpady pobudowlane i rozbiórkowe w cenie
90,00 zł brutto/Mg odpadu.
PSZOK nie przyjmuje:
• odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez
przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów
z prowadzonej działalności gospodarczej;
• zmieszanych odpadów komunalnych;
• materiały zawierające azbest, papę,
smołę itp.
• szyby samochodowe,
• części samochodowe,
• inne, wskazujące na to, że nie
pochodzą z gospodarstw domowych.

PSZOK czynny jest w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. od 12.00
do 18.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 724-55-73.

INFORMACJE

Festyn w Wiadernie
Wzorem lat ubiegłych 15 czerwca 2014 r.
w Zespole Szkół w Wiadernie odbył się
Festyn Rodzinny. Impreza od lat cieszy
się dużym zainteresowaniem społecz-

ności lokalnej. Organizatorzy zadbali o
wiele atrakcji. Było sportowo, muzycznie
i jarmarcznie. Zorganizowano turniej tenisa ziemnego i stołowego, dzieci i rodzi-

AZBEST
informacja dla mieszkańców
Informujemy, iż Gmina Tomaszów Mazowiecki rozpoczęła starania o
pozyskanie dotacji na 2014 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie
Gminy Tomaszów Mazowiecki. W związku z powyższym prowadzony jest
nabór wniosków do:

ce zagrali w piłkę nożną. Przedszkolaki i
uczniowie zaprezentowali się w programach artystycznych. Na scenie zagrał i
zaśpiewał Adam Wiączek z zespołem.
Sebii bawił widzów repertuarem disco
polo, a zespół Vanessa and Sorba cygańskimi rytmami. Na koniec odbyła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu Bravo 2. Zorganizowano też loterię z atrakcyjnymi fantami. Rodzice dzieci z ZS w
Wiadernie zadbali o catering. Był bigos,
grochówka, kiełbaska z grilla i pyszne
ciasta. Impreza przyniosła pokaźny dochód, który zasilił fundusz Rady Rodziców. W imprezie wzięło udział blisko 800
osób, a organizatorzy już snują plany na
przyszły rok.

1) demontażu wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe eternitowe) – dotacja: 7zł do 1 m² lecz nie więcej jak 1200 zł:
– termin składania wniosków do 31 sierpnia 2014 r.
2) odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest – dotacja: koszty w
100% pokrywa Gmina Tomaszów Mazowiecki:
– termin składania wniosków do 31 lipca 2014 r.
Wnioski złożone po terminach wskazanych w pkt. 1 i 2 będą rozpatrywane w
roku następnym.
Szczegółowe informacje, formularze druków oraz regulamin dotacji 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.
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL

VII Międzynarodowe liczenie
bociana białego (Ciconia ciconia)
Jeżeli w swojej miejscowości wiesz, gdzie takie gniazdo się znajduje
zgłoś je do urzędu gminy lub sołtysa
Liczenie ma na celu:
• czynną ochronę bociana białego w Polsce
• rozbudowę ogólnopolskiej sieci osób i instytucji pomagających bocianom
• stałą kontrolę polskiej populacji bociana białego
• propagowanie wiedzy o bocianach i idei ochrony tych ptaków
Termin zgłaszania do 31 sierpnia 2014 roku.
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL
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Wizyta w Irlandii
W marcu zeszłego roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach gościł
ekipę filmową oraz uczniów wraz z nauczycielem z Ballinamore Community
School Co. Leitrim z Irlandii. Przygotowywali oni film dokumentalny o różnicach w edukacji pomiędzy naszymi krajami dla irlandzkiej telewizji RTÉ ONE.
Został on wyemitowany w styczniu bieżącego roku.
Producenci wybrali Polskę, bo w
ostatnim rankingu edukacyjnym Pisa
nasi uczniowie wypadli wyjątkowo do-

brze. A biorąc pod uwagę niskie koszty
przeznaczone na edukację, jest to godne
uwagi. W 2012 r. we wszystkich dziedzinach badanych przez PISA Polska zajmowała miejsce w pierwszej jedenastce
krajów UE, wyprzedzając Irlandię.
W dniach 25–29 maja 2104 r. grupa
polskich nauczycieli i uczniów ze Smardzewic złożyła swoim irlandzkim przyjaciołom rewizytę. Tym razem to my poznawaliśmy system edukacji i warunki,
w jakich uczą się młodzi Irlandczycy.
Powitał nas bardzo uroczyście dy-

Noc Comeniusa

nich. Z zadowoleniem wspominaliśmy
też włoskie smaki. Rodzice pomogli nam
w przygotowaniu pizzy i spaghetti, które
wspólnie jedliśmy.
Największą atrakcją nocnego pobytu w szkole były podchody o zmroku.
Listy z zadaniami, których poszukiwali
uczniowie ukryte były na terenie szkoły
i boiska. Zadania nie należały do najłatwiejszych. Trzeba było między innymi
zapytać przechodnia, czy wie, czym jest
program Comenius, jeśli nie, wyjaśnić
mu. Uczniowie podawali nazwy miejscowości, w których znajdują się szkoły partnerskie, imiona koordynatorów,
prezentowali książki w języku angielskim, przygotowywali scenki i dialogi z

Noc z 13 na 14 czerwca 2014 r. grupa
projektowa spędziła w szkole, realizując
zajęcia pod hasłem „Noc Comeniusa”.
Celem spotkania było upowszechnianie
rezultatów osiągniętych w ramach pracy
nad projektem pod tytułem „Książki na
scenie podczas europejskiego festiwalu
teatrów szkolnych” Zaproszeni goście
mogli obejrzeć spektakl „Falling in love”, który wystawiony został w szkole
włoskiej w czasie ostatniej mobilności.
Nie zabrakło też wspomnień wspólnie
przeżytych wspaniałych chwil. Były, więc
zdjęcia, prezentacje i komentarze do
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rektor szkoły Mr. Padraig Leyden. Nie
zabrakło irlandzkich tańców i muzyki w
wykonaniu uczniów. Do szkoły uczęszcza troje polskich uczniów. Weronika,
Paulina i Bartek chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i widać było, że
nasza wizyta to dla nich okazja do promowania swojego pochodzenia. Gołym
okiem widać różnice w nakładach na
edukację. W każdej klasie znajduje się
tablica multimedialna. Zajęcia stolarstwa
i gotowania przygotowują uczniów do
życia. Klasy wyposażone są w niezbędny sprzęt AGD lub stolarski – wysokiej
jakości. Uczniowie w ramach projektów
tworzą drewniane meble, zabawki, itp.
Oprócz angielskiego uczniowie uczą
się też języka irlandzkiego. Rok szkolny
jest znacznie krótszy niż w Polsce. Od
czerwca w Irlandii trwają już wakacje.
Zakończenie roku szkolnego poprzedzają jednak liczne egzaminy. Wizyta w Ballinamore to nie tylko okazja do poznania
systemu edukacji, ale także kultury zielonej wyspy. Nauczycielki biorące udział w
wymianie: Dorota Kaczmarek, Marzena
Zrobek i Iwona Białecka okazały się ambasadorami naszego kraju. Nawiązane
zostały kontakty, które w przyszłości zaowocują kolejnymi wymianami uczniów.
Irlandczycy mają bardzo dobre zdanie o
Polakach. Dla nas to powód do dumy.
Uczniowie w Smardzewicach mogą więc
liczyć na kolejne wymiany i podnoszenie
swoich umiejętności językowych w niezwykle atrakcyjny sposób.

użyciem portugalskich i włoskich słów.
Zabawa była, więc wyśmienita.
Na koniec seans filmowy w języku angielskim, na fantastycznie dużym
ekranie, zakupionym w ramach projektu, odrobina sportu i długie rozmowy.
Trudno było spać w taką noc!
Mamy nadzieję, że okazja do pracy w
kolejnym projekcie międzynarodowym
nadarzy się wkrótce, szkoła, bowiem złożyła kolejny wniosek w programie Erasmus +, a wyniki znane będą we wrześniu.
„Noc Comeniusa” przygotowały nauczycielki pracujące nad projektem:
Marzena Zrobek – koordynator, Dorota Kaczmarek, Ewa Dąbrowska i Iwona
Białecka.

EDUKACJA

Święty w Zawadzie
Od 2005 roku corocznie w maju Zespół
Szkół w Zawadzie obchodzi Święto Patrona Szkoły. Jest to element tradycji
szkoły, ale przede wszystkim potrzeba
naszych serc. Tegoroczne Święto Patrona
miało niecodzienny wymiar – przypadło
bowiem w roku kanonizacji Jana Pawła
II. Na kartach historii szkoły zapisze się
jako niezwykły dzień dla uczniów, rodziców i pracowników.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta
pod przewodnictwem ks. biskupa Irene-

usza Pękalskiego. Skupienie modlitewne
wzmacniał szkolny zespół wokalny pod
opieką Pani Barbary Chmielnickiej oraz
orkiestra dęta pod batutą Pana Andrzeja
Żerka.
Aby uczcić rok kanonizacji naszego
patrona Pani Dyrektor Ewa Szymczyk zainicjowała działania zmierzające do pozyskania trwałego symbolu dla szkoły, upamiętniające to dziejowe wydarzenie. Po
rozmowach z rodzicami podjęła decyzję
o zakupieniu popiersia patrona. Popier-

II Powiatowy Konkurs Czytelniczy
„Przeczytałem Tę Książkę”
16 kwietnia 2014 r. w przedświątecznej
atmosferze odbył się II Powiatowy Konkurs Czytelniczy pod hasłem „Przeczytałem tę książkę”, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa. Wzięło w nim
udział 13 szkół, w sumie 43 uczniów.
Tym razem warunkiem uczestnictwa
było napisanie listu zachęcającego do
przeczytania książki. Jury w składzie: Izabela Kowara (Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.), Gabryela Roksela (Zespół
Szkół nr 4 w Tomaszowie Maz.), Jolanta
Zabłocka (Gminna Biblioteka w Smardzewicach), oceniało prace pod względem
oryginalności ujęcia tematu, poprawności

stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej
i interpunkcyjnej. Ponadto pod uwagę
brane były: kompozycja, bogactwo języka, estetyka i samodzielność. W drugim
etapie oceniono wyrazistość czytania,
płynność, bezbłędność oraz intonację i to
one zadecydowały o przyznaniu nagród,
które ufundowali: Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki, Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Fundacja “BO WARTO”.
Nagrodę główną zdobyła Weronika
Polus z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Glinniku. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica szkoły w Smardzewicach – Weronika Wysmyk.

sie wykonane z białego marmuru przez
małopolską pracownię artystyczną ufundowane zostało przez Radę Rodziców.
Postument, na którym zostało umocowane wykonał i przekazał w darze oddany
przyjaciel szkoły, Pan Adam Wyszkowski.
Popiersie ustawione zostanie na honorowym miejscu w korytarzu szkoły.
Wiemy, że będzie trwałym symbolem
wartości nauczanych w szkole oraz inspiracją dla obecnych i przyszłych pokoleń tej szkoły.
Uroczystego poświęcenia popiersia
dokonał ks. biskup Ireneusz Pękalski. W
asyście pocztu sztandarowego odśpiewany został hymn państwowy. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady
Rodziców złożyli kwiaty i zapalili znicze.
W tym dniu nastąpiło podsumowanie IX edycji konkursu „Co nam zostawił Jan Paweł II” zainicjowanego i
prowadzonego przez dyrektora szkoły
Ewę Szymczyk. Przewodnicząca jury,
mgr Alicja Gielec, polonistka z I Liceum
Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz.
odczytała protokół z obrad komisji, podkreśliła wysoki poziom prac literackich
oraz dojrzałość uczestniczących w konkursie gimnazjalistów. Zwycięzcy uhonorowani zostali dyplomami i niezwykle
atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
Pod ciepłym spojrzeniem Ojca Świętego ukrytym w marmurowym popiersiu wszyscy uczestnicy spotkania zjednoczyli się we wspólnym odśpiewaniu
pieśni oazowej „Barka” i pełni pogodnej
refleksji rozeszli się do domów.
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„Przedszkolada” w Wiadernie
Od września 2014 roku Zespół Szkół w
Wiadernie realizuje polsko-szwajcarski
projekt KIK – 34. Projekt ma na celu zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży. Liderzy projektu Dorota Hałaczkiewicz i Tomasz Bąk przygotowali wiele
działań, które mają na celu zainspirować
dzieci do prowadzenia zdrowego stylu
życia. W maju przedszkolaki zachęcały wszystkie dzieci ze szkoły do jedze-

nia owoców w akcji „Zamień batonik
na jabłko”, zorganizowano też konkurs
plastyczny dla dzieci z przedszkola i ich
rodziców „Jedz zdrowo, żyj zdrowo”, a
dla gimnazjalistów konkurs na najlepszy film reklamowy pod tym samym
tytułem. W piątek 13. 06.2014 roku odbyła się, „Przedszkolada”, czyli rozgrywki sportowe. Dzieci miały możliwość
zaprezentowania swoich sportowych

W dniach od 11–13 czerwca dzieci z
oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z kl. I–III miały możliwość uczest-

niczenia w wycieczkach do Zakładu
Wodno-Kanalizacyjnego w Tomaszowie
Maz. Nasi uczniowie bardzo miło zosta-

umiejętności grając w zbijaka, przeciągając linę i w innych konkurencjach.
Nagrodą za ogromne zaangażowanie był
kosz smacznych truskawek.

li powitani przez kierownika zakładu
p. Leszka Matysiaka. Dzieci poszerzyły
swoją wiedzę na temat głównego systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Zapoznały się z Wodociągiem „Tomaszów”,
w którego skład wchodzą także: Stacja
Uzdatniana Wody, chlorownia, pompownia. Teraz wiemy już gdzie woda
jest dezynfekowana, jak jest pompowana i w jaki sposób grawitacyjnie płynie
do mieszkań w Tomaszowie i Łodzi. Ta
wycieczka oraz inne zapoznające dzieci
z zasobami wodnymi z naszego terenu
finansowano w ramach programu „Na
tropie zdrowych kropli wody” z WFOŚ
i GW w Łodzi. Całkowita kwota pozyskanej dotacji to 8920, 00 zł. W ramach
programu SP w Chorzęcinie pozyskała
nowe środki dyd., dzieci miały interesujące warsztaty prowadzone przez firmę zewnętrzną, odbyły się także cztery
konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

II Edycja „Z Książką na Walizkach”
Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach dzięki współpracy z Wydaw-
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nictwem Literatura w Łodzi jest uczestnikiem II już edycji projektu „Z książką
na walizkach”. To święto pisarzy, bibliotekarzy, wydawców i przede wszystkim
czytelników. W tym roku smardzewicka
biblioteka i biblioteka w Twardej gościła
Beatę Ostrowicką – autorkę książek dla
dzieci i młodzieży. Na spotkaniach autorskich w Smardzewicach i w Twardej
w dniu 9 maja 2014 r. uczestniczyło 130
uczniów z klas I–III oraz 35 przedszkolaków.

Najmłodsi czytelnicy wysłuchali opowieści autorki o jej warsztacie pisarskim,
skąd biorą się pomysły na książki. Prześledziły drogę książki od chwili jej napisania
do wydania. Poznali rolę innych osób odpowiedzialnych za jej powstanie. Uczestnicy spotkania mieli okazję kupienia książek
autorki i otrzymania osobistej dedykacji.
Wszystkie spotkania autorskie w bibliotece głównej i w filiach odbyły się w
trwającym właśnie XI Ogólnopolskim
Tygodniu Bibliotek.

EDUKACJA

Na tropie zdrowych kropli wody

Szeryﬁ praw dziecka
Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie
uczestniczyła w III edycji projektu Szkoła z prawami dziecka. W oparciu o materiały UNICEF nauczyciele realizowali
cykl zajęć poświęcony rozumieniu praw
dziecka w codziennym życiu. Po zajęciach teoretycznych uczniowie nominowali wybrane osoby do odznaczenia
zacnym tytułem „Szeryf Praw Dziecka”.
Tytuł odznaczenia jest przyznawany
po raz pierwszy w Polsce. Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może zostać odznaczony każdy przedstawiciel społeczności
lokalnej, który dba o ich interesy.

Na festynie szkolnym w dniu 22 VI
odbyła się uroczystość wręczenia odznak. Otrzymali ją za szczególne zasługi:
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki F.
Szmigiel, Przewodnicząca Rady Gminy
K. Pierścińska, dyr. szkoły I. Śliwińska,
Prezes OSP Chorzęcin J. Karp oraz zarząd Rady Rodziców szkoły w osobach I.
Lidke, K. Ostrowska.
Odznaczeni poza wieloma zasługami
poddani byli także testowi picia soku z
cytryny. Smakowanie soku zakończono
idealnymi uśmiechami.

W dniu 22 VI w SP w Chorzęcinie odbył się festyn podsumowujący realizację
programu “Na tropie zdrowych kropli
wody” dotowanego przez WFOŚiGW w
Łodzi. Tematyka festynu ściśle wiązała
się z wodą i ochroną zasobów wodnych.
Wspierała także poprzez wzrost świadomości dzieci i rodziców działania gminne min. rozbudowę sieci kanalizacyjnej
na terenach przyszkolnych

Od października 2013r. Zespół
Szkół w Zawadzie włączył się w
ogólnopolską akcję Ministerstwa
Edukacji Narodowej o zdobycie
tytułu „Szkoła w ruchu”. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które
w sposób istotny przyczyniają się
do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Szkolnym koordynatorem akcji jest Ewa
Szymczyk, dyrektor szkoły. Za realizację działań zgodnie z określonymi procedurami odpowiada zespół nauczycieli wych. fizycznego w
składzie: Paweł Radzyński (lider) i
Agnieszka Skórkowska –Milczarek.
Zadaniem szkół uczestniczących w
akcji jest podjęcie działań na rzecz
aktywności fizycznej w różnych obszarach. Szkoła wybrała do realizacji następujące zadania:
Więcej informacji na temat prowadzonych działań znajduje się
na stronie szkoły www.zszawada.
edupage.org w zakładce „Szkoła w
ruchu”.
Szkoła w Zawadzie może pochwalić się bardzo dobrą bazą sportową w postaci sali gimnastycznej
(gruntownie odremontowanej w
minionym roku), wielofunkcyjnego
boiska sportowego z bieżnią, kompletnie wyposażonego magazynku
sportowego w wysokiej jakości certyfikowany sprzęt sportowy. Obecnie organ prowadzący rozpoczął
budowę trawiastego boiska do piłki
nożnej. Przyznanie przez MEN zaszczytnego tytułu „Szkoła w Ruchu”
jest kolejnym sukcesem dyrekcji,
nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Gratulujemy
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Gmina Tomaszów Mazowiecki zwyciężyła
na VII Powiatowm Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych „Nasza Tradycja”
W niedzielę 22 czerwca w Rokicinach
dobył się przegląd zespołów „Nasza tradycja”. Do konkursu przystąpiły zespoły
ludowe z powiatu tomaszowskiego w
trzech kategoriach: dziecięce, autentyczne, stylizowane. Występy oceniało
jury pod przewodnictwem Hanny Kuberskiej-Skrzydło – etnografa z Łódzkiego Domu Kultury. Gminę Tomaszów
Mazowiecki reprezentowały: Dziecięcy

Jubileusz 50-lecia
Zespołu Folklorystycznego
„Smardzewianie”
Obchody jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej zespołu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Św.
Anny w Smardzewicach, której przewodniczył proboszcz Marek Zienkiewicz. Po zakończonej mszy świętej
wszyscy uczestnicy przenieśli się na
plac przed OSP, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Na rozpoczęcie wystąpiła orkiestra dęta, po której Pani
Teresa Wojtalczyk przedstawiła zgromadzonym historię zespołu, ich niezliczone nagrody i występy na koncertach i przeglądach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i
międzynarodowym. Główną atrakcją
wieczoru był koncert jubileuszowy
zespołu „Smardzewianie”, który został
przyjęty gromkimi brawami.
Na wniosek wójta gminy Franciszka Szmigla zespół został odznaczony
za swoją dotychczasową działalność
artystyczną przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Odznaką
Zasłużony dla Kultury Polskiej. Medal
z rąk wójta odebrała Helena Plichta
kierownik zespołu zaś czek na zakup
strojów ludowych odebrała Pani Halina Wojtaszek. Wójt z Przewodniczącą
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Rady Gminy Krystyną Pierścińską uhonorowali statuetką klucza wiolinowego
osoby, które najdłużej występują w zespole: Janinę Król (50 lat), Helenę Plichtę, Zofię Kobylczyk, Teresę Wojtalczyk, Józefa
Króla, Andrzeja Piotrowskiego oraz byłe
członkinie Henrykę Rozpędowską, Annę
Sidwę oraz najstarszych byłych artystów:
Mariannę Plichta i Romana Iwanickiego. Listy gratulacyjne otrzymali: Anna
Rzuczkowska, Kazimierz Rzuczkowski,
Kazimiera Mazurek, Anna Goworek, Zofia Saternus, Tomasz Sęk, Tadeusz Wędry-

Zespół Pieśni i Tańca „Mali Smardzewianie”, zespoły folklorystyczne „Sami
Swoi” i „Smardzewianie”. W swoich kategoriach zespoły z naszej gminy okazały się bezkonkurencyjne: w kategorii
zespołów autentycznych „Sami Swoi” z
Twardej zdobyli I nagrodę, w kategorii
zespołów stylizowanych zespół „Smardzewianie” zdobył I miejsce, zaś DZPiT
„Mali Smardzewianie” III miejsce.

chowicz. Wszyscy członkowie zespołu
otrzymali pamiątkowe podziękowania.
Życzenia popłynęły również od Pani
poseł Krystyny Ozga, przedstawicieli
starostwa powiatowego w Tomaszowie
Mazowieckim, dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi Włodzimierza Wojtaszka, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
od zaprzyjaźnionych zespołów „Sami
Swoi” i „Ciebłowianie”. Słowa uznania
skierowali również byli członkowie
zespołu „Smardzewianie” oraz przedstawicielki zespołu Raduńskie Słowiki
z Białorusi. Uwieńczeniem życzeń był
jubileuszowy tort. Na zakończenie wystąpił zespół „Raduńskie Słowiki”.
Zespół prowadzą: Krzysztof Turała i Jacek Lewandowski.

KULTURA

Jubileusz 10-lecia Zespołu
Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”

W dniu 7 czerwca 2014 r. podczas Święta
Ciebłowic odbył się w uroczysty Koncert
Jubileuszowy ZPiT Ciebłowianie.
Minęło już 10 lat odkąd Zespół rozpoczął swoją działalność, pragnąc ocalić od zapomnienia dawne zwyczaje,
obrzędy, gwarę, pieśni, tańce i muzykę
swoich przodków i te wielkie wartości
kulturowe przekazać następnym pokoleniom.

W programie półtoragodzinnego
koncertu znalazły się tańce narodowe,
regionalne oraz inscenizowane pieśni
wykonane przez dorosłych i młodych
Ciebłowian. Poloneza do muzyki W. Kilara z filmu “Pan Tadeusz” poprowadzili
kierująca Zespołem Katarzyna Małek i
Wójt Franciszek Szmigiel. Polkę Szabasówkę zagrała kapela złożona z byłych i
obecnych muzykantów. Gościnnie wy-

stąpiły także przedszkolaki z miejscowego Przedszkola.
W ciągu dziesięcioletniej działalności
Zespół wystąpił na ponad 100 koncertach na różnych imprezach i festiwalach
o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym, gdzie zdobył wiele
prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.
w Szprotawie, Szydłowcu, Węgorzewie,
Łowiczu, Łodzi, Opocznie, Aleksandrowie Łódzkim i w wielu miejscowościach
naszego powiatu. W 2010 r. Zespół występował na Ukrainie. Dwukrotnie prowadził Ceremoniał Dożynek Prezydenckich
w Spale. Otrzymał od Prezydenta Bronisława Komorowskiego list gratulacyjny.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Poseł RP Marcin Witko (dawniej akordeonista zespołu), wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa Łódzkiego Anna
Grabek, przewodniczący Rady Powiatu
Mirosław Zieliński, Wójt Franciszek Szmigiel, radna powiatu i dyr. OPO w Spale
Barbara Klatka, radni Gminy na czele z
przewodniczącą Krystyną Pierścińską i
Kazimierzem Rakiem, były wójt Ignacy
Niedziałkowski, naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Agnieszka Biniek, dyr.
DOK Anna Zwardoń oraz byli członkowie
Zespołu i licznie zgromadzona publiczność. Po koncercie Zespół otrzymał gratulacje, życzenia, kwiaty i prezenty. Następnie odbyła się biesiada i zabawa taneczna.

Miodobranie – Żelechlinek 2014
W dniu 15 czerwca w gminie Żelechlinek odbyło VII Powiatowe Miodobranie.
Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z
Komorowa pod przewodnictwem p. Haliny Krajewskiej. Panie wzięły udział w
konkursie na najsmaczniejszy „miodowy
przysmak”. Wszystkie potrawy przygotowane zostały na bazie miodu. Na stołach
zagościło wiele smakołyków, a wśród
nich: dzik w marynacie miodowej i wiele
innych potraw, które smakowały rewelacyjnie. Gospodynie włożyły wiele pracy w
przyrządzenie potraw oraz dekorację. Nasze stoisko prezentowało się imponująco,
a zalety miodu Panie przedstawiły komisji śpiewająco, za co zdobyły II nagrodę.
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Sobótki już za nami
W sobotę 21czerwca po raz XI mieliśmy
okazję uczestniczyć w tym niezwykle
barwnym wydarzeniu, którego głównym
celem jest popularyzacja kultury ludowej naszego regionu. Jak co roku, impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców
gminy oraz powiatu.
Głównymi organizatorami „Sobótek”
byli Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
Franciszek Szmigiel oraz Starosta Powiatu Tomaszowskiego Piotr Kagankiewicz
wraz z Gminną Radą Kół Gospodyń
Wiejskich. Imprezę poprowadziły Maria
Robak i Marta Skóra.
Na sobótkach zaprezentowały się
zespoły ludowe „Mali Smardzewianie”,
„Smardzewianie” i „Ciebłowianie”. Jak
co roku przeprowadzono konkurs na

najpiękniejszy wianek, w którym udział
wzięły reprezentacje wszystkich gmin
powiatu tomaszowskiego reprezentowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z:
Drzazgowej Woli – gmina Będków, Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych „Szyk”
– gmina Budziszewice, KGW Czerniewice, Królowa Wola – gmina Inowłódz,
Marianka – gmina Lubochnia, Łaznów
– gmina Rokiciny, Katarzynki z gminy
Rzeczyca, Skrzynki – gmina Ujazd, Lesiska gmina Żelechlinek i Zawada – gmina
Tomaszów Mazowiecki.
Jury w składzie: przewodnicząca
– Anna Grabek wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz
członkowie, Mirosław Zieliński – przewodniczący Rady Powiatu Tomaszow-

Lubocheński Festiwal Masła
W tym roku na Lubocheńskim Festiwalu
Masła Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Godaszewic. Główną atrakcją był przeprowadzony konkurs ubijania masła, do
którego przystąpiły: Małgorzata Kosior,
Danuta Stańczyk, Ewa Wójcik. Kryteriami oceny masła były: czas wykonania,
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wygląd masła, smak oraz oryginalność
podania. Ponadto dodatkowym elementem oceny była 3-minutowa prezentacja
wiersza lub piosenki o maśle, przygotowana przez reprezentacje KGW. W tej
rywalizacji Panie z naszej gminy okazały
się bezkonkurencyjne i zdobyły I miejsce.

skiego, Krystyna Pierścińska – przewodnicząca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki, Danuta Pełka – przewodnicząca
Gminnej Rady KGW wyłoniło zwycięzcę, którym zostało KGW z Drzazgowej
Woli gmina Będków. Po ogłoszeniu wyników ZPiT „Ciebłowianie” przedstawił
widowisko obrzędowe pt.„Hej Sobótka,
Sobótka”, po którym poprowadził korowód nad rzekę Pilicę by zgodnie z tradycją puścić wianki na wodę, aby popłynęły z nurtem rzeki. Na zakończenie części
artystycznej wystąpił zespół Vasyl Junior
i Cygańskie Gwiazdy. W tę noc na łąkach
Smardzewickich można było spotkać
wielu ludzi, wszystkich ich przyciągnęła świąteczna atmosfera, pełna radości i
życzliwości. W tę magiczną noc każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko rękodzieła ludowego przygotowane przez
panie pracujące w świetlicach wiejskich,
przy których młodsi uczestnicy mogli
spróbować swoich sił m.in. w wyplataniu
wianków.
Tuż po zapadnięciu zmroku rozpalono tradycyjne sobótkowe ognisko, przy
którym goście bawili się do późnych godzin nocnych. Na zakończenie odbył się
pokaz sztucznych ogni.

KULTURA

XI Powiatowy Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych
Tegoroczny konkurs pisanek i palm wielkanocnych odbył się w niedzielę 6 kwietnia w gminie Będków w miejscowości
Wykno. Reprezentacja gminy Tomaszów
Mazowiecki prezentowała się zachwycająco. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Ciebłowicach Dużych pod przewodnictwem Krystyny Magiery przygotowały
przepiękną wystawę palm i pisanek. W
kategorii palma nowoczesna nasza gmina
zdobyła I miejsce. Wykonawczynią nagrodzonej palmy była Agnieszka Jakubiak.

Przeglad zespołów folklorystycznych
„Pilica Tańcem i Pieśnią Malowana”
II Przegląd Zespołów Folklorystycznych
„Pilica Tańcem i Pieśnią Malowana” dla zespołów z terenu działania Stowarzyszenia
Dolina Pilicy odbył się w piątek 20 czerwca
w MDK w Opocznie. W przeglądzie udział
wzięły min: DZPiT „Mali Smardzewianie”,
DZPiT „Ciebłowianie” ZPiT „Ciebłowianie” oraz zespół folklorystyczny „Smardzewianie”. W kategorii zespołów dziecięcych
„Mali Smardzewianie” zdobyli II nagrodę,

w kategorii zespołów pieśni i tańca II miejsce zdobył zespół „Ciebłowianie”. Zespoły
otrzymały nagrody rzeczowe i finansowe.
Dodatkową nagrodą dla zespołu „Mali
Smardzewianie” był występ 21 czerwca
na koncercie podczas Ogólnopolskiego
Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Folklorystycznych, „Pasiaczek”.
Podczas przeglądu nie zabrakło tańców,
wspólnego śpiewu i dobrej zabawy.

XIII Powiatowy Konkurs
Kulinarny Potraw Regionalnych
XIII Powiatowy Konkurs Kulinarny Potraw Regionalnych odbył się w niedzielę, 29 czerwca 2014 roku, w Chociwiu
w gminie Czerniewice. Organizatorem
konkursu był Gminny Ośrodek Kultury
w Czerniewicach, a patronatem imprezę

objęli: Piotr Kagankiewicz – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Edward Pietrzyk
– Wójt Gminy Czerniewice. Udział w
konkursie wzięły trzyosobowe reprezentacje z gmin powiatu tomaszowskiego.
Naszą gminę w zmaganiach kulinarnych

reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Kwiatkówki, Łagiewnik i Świńska.
Komisja konkursowa oceniała potrawy
w kategoriach: potrawy z produktów pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego,
napoje, desery i inne produkty regionalne. Oceniany był smak i jakość potraw,
geneza, estetyczna prezentacja i sposób
podania. Na stołach królowały tego dnia
tradycyjne regionalne potrawy. Reprezentacja naszej gminy zajęła II miejsce.

I Miejsce Zespołu „Sami Swoi” z Twardej
31 maja 2014 r. w Bałuckim Ośrodku
Kultury w Łodzi odbyły się 24 Spotkania
Amatorskich Zespołów Artystycznych –
jest to przegląd z kilkunastoletnią tradycją
ma charakter konkursowy i jest okazją do

spotkań ludzi działających w środowiskach artystycznych. Spotkania służą pielęgnowaniu tradycji i rozwijaniu aktywności
zespołów artystycznych z woj. łódzkiego.
Gminę Tomaszów Mazowiecki repre-

zentował Zespół Folklorystyczny „Sami
Swoi” z Twardej pod kierownictwem p.
Bogumiły Wiktorowicz. Po raz kolejny
„Sami Swoi” okazali się bezkonkurencyjni i zdobyli główną nagrodę – I miejsce.
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XXI Biegi o Puchar Wójta Gminy
Tomaszów Mazowiecki
Upalna majowa sobota to zdałoby się
myśleć czas na leniwe nicnierobienie,
jednak ten, kto był 24 maja w Smardzewicach, przekonał się, że było zupełnie
inaczej. Gminne Biegi o Puchar Wójta, a
w zasadzie uczestnicy tej imprezy są do-

wodem na to, że pomimo niesprzyjającej
aury, jaką jest lanie się żaru z nieba, można aktywnie spędzić czas.
Bieg główny na 5 km, a więc pucharowa nowość, cieszył się niemałym
zainteresowaniem. W sumie wzięło w
nim udział 39 zawodników. Wśród pań
najlepsza okazała się być Daria Sidwa z
I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, drugie miejsce
zajęła Agnieszka Sobierska z I LO, a trzecie Roksana Biazik również I LO. Klasyfikację panów wygrał Piotr Mierzwa
z III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, drugie miejsce
przypadło Krystianowi Lisowi ze Smardzewic, a trzecie Robertowi Soboniowi
reprezentującemu jednostkę wojskową
4391. Pozostali uczestnicy ukończyli
bieg z bardzo dobrymi wynikami. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy
medal. Dla najlepszych Centrum Konferencyjno Rekreacyjne Molo przygotowało vouchery na swoje usługi.
W zmaganiach szkół podstawowych,
jak i gimnazjalnych wzięło udział 140
zawodników. Uczniowie ze Smardzewic opanowali klasyfikację. Rywalizacja

zawodników odbywała się na różnych
dystansach, począwszy od 400 metrów,
skończywszy na 1000 metrów. Na każdym odcinku osobno biegli chłopcy oraz
dziewczęta. Pomimo dominacji uczniów
ze Smardzewic, pozostali uczestnicy
również pokazali pełnie swoich możliwości, o czym świadczą wspaniałe rezultaty osiągnięte przez każdego z nich.
Biegi o Puchar Wójta nie miałyby racji bytu, gdyby nie pomoc ludzi, dla których sport nie jest obojętny. Serdeczne
podziękowania należą się wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszkowi
Szmiglowi, jak i całemu Urzędowi Gminy, za wsparcie, współpracę z Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach oraz patronat nad całą imprezą.
Wyrazy wdzięczności kierujemy również
do naszych Sponsorów: firmy Transmar
pana Jacka Markiety oraz Centrum Konferencyjno Rekreacyjnego Molo za ufundowanie nagród dla uczestników biegu. Za możliwość zbadania zawartości
tlenku węgla w wydychanym powietrzu
oraz pomiaru ciśnienia krwi, serdecznie
dziękujemy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Tomaszowa Maz. Zachęcamy
do odwiedzenia strony www.sport.gminatomaszowmaz.pl, na której znajdują
się wyniki wszystkich zawodników, jak i
galeria zdjęć z biegu. Wszystkich biego-entuzjastów zapraszamy już za rok do
Smardzewic!

Budujemy bezpieczne nawierzchnie
na placach zabaw w Smardzewicach
i w Wąwale
Będziemy realizować w okresie wakacyjnym dwa zadania na placach zabaw
położonych przy placówkach oświatowych. W Smardzewicach zostanie
ułożona na placu przy przedszkolu nowa nawierzchnia syntetyczna. Odmalowane zostaną istniejące urządzenia
zabawowe i dokupiona nowa podwójna huśtawka. Większy zakres prac jest
przewidziany natomiast przy przed-
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szkolu w Wąwale. Gruntownie zostanie
przebudowany istniejący plac zabaw. Na
nowej bezpiecznej nawierzchni zostaną
ponownie zamontowane i odmalowane istniejące urządzenia oraz ustawione
nowo zakupione sprężynowce, ścianka
wspinaczkowa i piaskownica. Wymienione zostanie wewnętrzne ogrodzenie
placu zabaw. Przy przedszkolu powstanie
tzw. „zielona klasa” do prowadzenia zajęć

edukacyjnych na świeżym powietrzu.
Klasa zostanie wyposażona w ławki,
stolik oraz tablicę do rysowania. Dojścia do placu zabaw i „zielonej klasy”
zostaną utwardzone kostką betonową.
Wykonawcą tych robót będzie firma
Z.H.U.P. MIRS, Mirosław Różycki z
Bełchatowa. Koszt wszystkich wymienionych prac na obu zadaniach to ok.
245.000 zł.

REKREACJA SPORT

Akademickie
mistrzostwa
Polski
27 kwietnia w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski Karate
WKF. Z Tomaszowa Mazowieckiego wystartowała zawodniczka tomaszowskiego
klubu Bonsai Edyta Żerek, (mieszkanka
Zawady) pokonując wszystkie zawodniczki w swojej konkurencji, czyli seniorki w kategorii – 55kg. W zawodach wzięło
udział ok 200 zawodników. Sukces ten
przyczynił sie do powołania zawodniczki na Akademickie Mistrzostwa Świata,
które odbędą sie w Czarnogórze. Sukces
ten jest pokwitowaniem 8 letniej pracy.
Wcześniejsze lata również owocowały w
sukcesy, nadające zawodniczce tytuł Mistrza Polski.

Rozpoczynamy urządzanie
centrum wsi Chorzęcin
Z początkiem lipca rozpoczną się prace
wokół Domu Ludowego w Chorzęcinie.
Powstaną nowe utwardzenia z kostki betonowej na terenie rekreacyjnym. Przy
budynku OSP usytuowana zostanie scena i miejsce na widownię. Dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu powstanie tor łyżworolkowy i ścieżki

spacerowe. Utwardzony zostanie również teren pod przyszłą altanę biesiadną.
Cały teren rekreacyjny zostanie oświetlony lampami parkowymi. Wykonawcą
robót budowlanych jest Zakład REK-MEL, Henryk Ścibiorek z Rokicin. Zakończenie robót przewidziano na koniec
września br. Szacowany koszt inwestycji

– ok. 300.000 zł. Na realizację zadania
pozyskano środki unijne z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie
98.000 zł. Głównym celem realizacji projektu unijnego jest zwiększenie integracji
społeczności lokalnej, która będzie aktywnie korzystała z utworzonego terenu
rekreacyjnego.

Powstaje kolejne miejsce rekreacji
i wypoczynku w miejscowości Twarda
W najbliższych dniach rozpoczną
się prace przy obiekcie publicznego
przedszkola w Twardej. Wykonawcą
będzie firma z Tomaszowa Maz. F.H.U.
Paweł Zięba. Do końca września zostaną wykonane prace związane z budową nowego placu zabaw dla dzieci.

Nowe urządzenia zabawowe zostaną zamontowane na bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej. Dla najmłodszych powstanie
również „zielona klasa” do prowadzenia
zajęć na powietrzu. Dla młodzieży i dorosłych mieszkańców zamontowane zostaną
urządzenia siłowni zewnętrznej oraz stół–

piłkarzyki. Wokół powstaną nowe ciągi
komunikacyjne, wzdłuż których nasadzone zostaną krzewy ozdobne. Koszt
całego przedsięwzięcia to ok. 240.000
zł. Mieszkańcy Twardej, Tresty i Karolinowa otrzymają swoje długo oczekiwane miejsce do rekreacji i wypoczynku.
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Zawody sportowo-pożarnicze Jednostek OSP
w Gminie Tomaszów Mazowiecki
Jak corocznie, w dniu 29.06.2014r. na
boisku sportowym w Smardzewicach
w Gminie Tomaszów Mazowiecki odbyły się zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP. Komisja Sędziowska
dopuściła do udziału w zawodach z
terenu gminy Tomaszów Mazowiecki
10 drużyn męskich z jednostek OSP
oraz dwie drużyny żeńskie z OSP
Smardzewice i OSP Twarda. Dodatkowo udział w zawodach wzięły trzy
drużyny z Miasta Tomaszów Mazowiecki.
Dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe zwycięskim zespołom wręczał
z-ca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki Pan Sławomir Bernacki wraz
z Prezesami Zarządów Oddziałów
Gminnych ZOSP RP dh Edmundem
Królem oraz dh Stanisławem Karwasem.
Miłym akcentem docenienia młodych adeptów strażackich z OSP Wiaderno było wręczenie im odznaczeń
„wzorowy strażak”. Wyróżnienia otrzymali: Bernacki Marek, Gogól Bartłomiej,
Rakowski KamiL, Sepkowski Mateusz,
Pełka Dominik
Po raz pierwszy drużyny z Gminy Tomaszów Mazowiecki startowały z nowymi pompami TOHATSU, zakupionymi
dzięki dotacji Gminy Tomaszów Mazowiecki.

U Z Y S K A N E

W Y N I K I :

1. W GRUPIE ZESPOŁÓW MĘSKICH:
I miejsce – OSP Smardzewice
II miejsce – OSP Twarda
III miejsce – OSP Zawada
2. W GRUPIE ZESPOŁÓW ŻEŃSKICH:
I miejsce – OSP Smardzewice
II miejsce OSP Twarda
Jednostki OSP z Miasta Tomaszów Maz. uzyskały:
I miejsce – OSP Tomaszów Maz.
II miejsce – OSP Białobrzegi
III miejsce – OSP Ludwików

Kolejny gminny obiekt szkolny
będzie miał odnowioną elewację
Rozpoczęte zostały prace remontowe
na obiekcie Zespołu Szkół w Komorowie. Cały obiekt szkolny otrzyma
nową, kolorową elewację ścian w pastelowych barwach. Ponadto przeprowadzone zostaną naprawy dachów,

wymiana części stolarki zewnętrznej
drzwiowej, wymiana płytek na schodach
wejściowych i zadaszeń na poliwęglan.
Wizualizację elewacji budynku przygotowała dyrekcja szkoły. Wykonawcą robót
jest Firma Budowlano-Usługowa DABI,

Damian Biegun z Tomaszowa Maz.
Szacowany koszt przedsięwzięcia to
ok. 130.000 zł. Zakończenie prac nastąpi przed końcem sierpnia, tak, aby odnowiony obiekt był gotowy na powrót
dzieci po wypoczynku wakacyjnym.

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

