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W dniu 22.05.2015 r. odbyła się uroczysta 

sesja, podczas której obchodziliśmy 25-le-

cie Samorządu. Było to ważne wydarzenie 

w samorządowym życiu naszej wspólnoty 

gminnej. Ale zanim przejdę do szczegółów 

z tej uroczystości, kilka zdań na temat po-

czątków samorządności w Polsce. O idei sa-

morządności dyskutowano już w 1981 r. podczas I Krajowego 

Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Już wtedy 

podjęto uchwałę programową „Samorządna Rzeczpospolita”, 

a w tezie 21 tego dokumentu czytamy: „Samodzielne prawnie, 

organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być 

rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej”.

Przez lata 80-te ubiegłego wieku prowadzone są prace nad 

samorządnością terytorialną pod kierunkiem prof. Jerzego 

Regulskiego, który po obradach „Okrągłego Stołu” i słynnym 

expose Premiera Tadeusza Mazowieckiego wygłoszonym 12 

września 1989 r. zostaje Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy 

Samorządu Terytorialnego. 

I wreszcie ważna data: 8 marca 1990 r. Sejm uchwala zmiany 

w Konstytucji, ustawę o samorządzie terytorialnym i ordynację 

wyborczą do rad gmin. Już niedługo po tym ( w tym czasie sejm 

uchwala niezbędne ustawy), następuje ten najważniejszy dzień: 

27 maja 1990 r. pierwsze wybory do rad gmin (pierwsze całko-

wicie wolne wybory po 1939 r.). 

O rozmachu oraz zakresie zmian niech świadczy fakt, że 

reforma z 8 marca 1990 r. zmieniała ponad 100 istniejących 

regulacji prawnych, doprowadzała do podziału majątku, zadań 

i kompetencji w skali całego kraju. Z perspektywy czasu szko-

da, że zatrzymano się tylko na reformie podstawowego stopnia 

samorządu terytorialnego, tj. gminie, pozostawiając pozostałe 

elementy na późniejszy czas. W okresie rządów premier Hanny 

Suchockiej przeprowadzono 2 kolejne istotne zmiany reformu-

jące samorząd terytorialny:

–  owołano Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialne-

go,

– stworzono tzw. pilotaż powiatowy. 

Szanowni Mieszkańcy

Niestety rząd Hanny Suchockiej upadł i dopiero po kilku la-

tach prób i przymiarek udało się skutecznie rozwinąć samorząd 

terytorialny, wprowadzając jego stopnie, tj. powiat i wojewódz-

two. Dokonano tego na podstawie ustawy z 24 lipca 1998 r. o 

wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału teryto-

rialnego państwa. Pamiętamy zapewne ile było dyskusji, kłót-

ni, protestów, dotyczących liczby nowych jednostek, podziału 

kompetencji i majątku, a także zakresu zespolenia administracji 

publicznej. Mimo swoich słabości system wszedł w życie od 1 

stycznia 1999 r. i od tego czasu ustawy ustrojowe – te o gminie, 

powiecie i samorządzie województwa – są i działają. 

Samorząd lokalny (gminny i powiatowy) ma bardzo dużo 

zadań i kompetencji. Jest ponadto oparty na tradycyjnej i natu-

ralnej sieci powiązań przestrzennych i więzi społecznych. 

Przeciętny obywatel nie musi wyjeżdżać z gminy i powiatu, 

by uzyskać dostęp w zasadzie do wszystkich usług publicznych 

pozwalających załatwić niemal 100% ważnych spraw admini-

stracyjnych. Również w skali powiatu działa większość służb 

ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego. 

Czyli właściwie jest wszystko. 

Byłoby dobrze, gdyby samorząd miał więcej pieniędzy i nie 

działał w permanentnym stresie fi nansowym, zwłaszcza zaś 

gdyby wreszcie udało się powiązać fi nansowanie zadań samo-

rządowych ze standardami usług publicznych.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Reasumując można powiedzieć, że dokonaliśmy skoku cywili-

zacyjnego, którego autorem w ciągu tych lat, jest polski samo-

rząd lokalny. Samorząd regionalny – niedawno jedynie nowa-

torski projekt ustrojowy i terytorialny stał się odpowiedzialnym 

i wymagającym partnerem rządu, a zaprowadzenie tej reformy 

było także istotnym przyczynkiem do włączenia się w politykę 

regionalną prowadzoną przez Unię Europejską. 

My samorządowcy pokazaliśmy, że potrafi my z tej polityki re-

gionalnej korzystać na rzecz rozwoju naszej wspólnoty gminnej. 

Myślę, że wszyscy zebrani na uroczystości z okazji 25 lat sa-

morządności mogli być dumni z tego, co udało się dokonać w ży-

ciu społeczności lokalnej. Nie oznacza to, że powinniśmy osiąść 

na laurach, ale jeszcze w większym stopniu musimy wpływać na 

podejście naszych mieszkańców do idei samorządności do inte-

gracji społecznej i współdziałania dla rozwoju i dobra wspólnego. 

Ale taka uroczystość jest też okazją do wyróżnienia osób, 

które wniosły największy wkład w rozwój samorządności lokal-

nej w naszej gminie. 

Nie sposób wymienić wszystkich, więc skupię się na tych 

wyróżnionych, którzy poświęcili najwięcej czasu na pracę w 

samorządzie. 

Statuetkami uhonorowani zostali pracownicy samorządowi, 

którzy w samorządzie przepracowali 15 lat i więcej: Irena Ci-

Zakończono prace przed Zespołem 

Klasztornym w Smardzewicach w ra-

mach przedmiotu umowy pn. „Urządze-

nie i uporządkowanie terenów zielonych 

oraz budowa parkingów i ciągów komu-

nikacyjnych jako miejsca wypoczynku, 

sprzyjającego nawiązaniu kontaktów 

społecznych w miejscowości Smardze-

wice gmina Tomaszów Mazowiecki”

W ramach inwestycji wykonano in-

frastrukturę techniczną tj. główne aleje 

spacerowe o pow. ok. 900 m2 oraz ciąg 

pieszo-jezdny o pow. ok. 400 m2 wzdłuż 

muru klasztornego z kostki granitowo-

-betonowej. Istniejący parking wzdłuż 

Park Smardzewice
drogi asfaltowej – dojazdowej do bra-

my klasztornej oraz sama droga została 

również przebudowana. Parking o pow. 

450 m2 utwardzono kostką betonową 

typu kamień sjeneński, a jezdnia do bra-

my Zespołu Klasztornego ma nową na-

wierzchnię bitumiczną. W obrębie parku 

dokonano licznych nasadzeń bylin i krze-

wów ozdobnych. Zakres prac obejmował 

również prace zabezpieczające istniejące 

drzewa poprzez zastosowanie kilkuna-

stu wiązań i odciągów. W alejkach par-

kowych ustawiono 13 szt. nowych ławe-

czek, kosze na śmieci i stojaki na rowery, 

jak również uzupełniono oświetlenie.

W ramach wniosku z dziedziny 

Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Gmi-

na uzyskała częściowe dofi nansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wy-

sokości 25.078,00 zł. Całość inwestycji 

wyniosła 513.687,18 zł.

chy-Dębiec, Aleksandra Gliszczyńska, Anna Klimczak, Wanda 

Królak, Maria Skalska, Cecylia Wędrak, Elżbieta Węgrzynowska, 

Teresa Kacperek, Edmund Król, Bożena Krześlak, Danuta Psut, 

Iwona Robak, Maria Robak, Wiktor Sobieraj, Alicja Węgrzynow-

ska, Sławomir Bernacki, Marzena Chylewska, Marta Lipowska, 

Agata Łęczycka, Józef Maj, Barbara Matysiak, Dorota Oczkow-

ska, Wiesława Starosta, Aneta Swarbuła, Wiesław Wojtaszek. 

W Radzie Gminy najdłużej mandat pełnili: Bogdan Kręże-

lewski, Jan Lasek, Jan Pełka, Stefan Dąbrowski, Krystyna Pier-

ścińska, Kazimierz Rak, Regina Dziubałtowska, Stanisław Król, 

Julian Ryś, Barbara Wojtaszek. Wśród sołtysów najdłuższym 

stażem w służbie na rzecz lokalnej społeczności wykazali się: 

Wiesław Głowa, Stanisław Bojanowski, Teresa Gabryszewska, 

Mieczysław Stańczyk, Zygmunt Kobalczyk, Andrzej Kosior, 

Czesław Kuc, Edward Mąkola, Marian Cieślik, Wacław Dulas, 

Józef Król, Krystyna Kudlik, Henryk Owsianka, Andrzej Po-

borski, Jerzy Skóra, Sławomir Wawrzyńczyk, Janina Zbiciak. 

Statuetkami uhonorowani zostali wieloletni samorządowcy, a 

zarazem Wójtowie Gminy Tomaszów Mazowiecki: Ignacy Nie-

działkowski i Franciszek Szmigiel. 

Szczególnym wyróżnieniem „Przyjaciel Samorządowców” 

uhonorowana została Pani Dorota Rutkowska wcześniej samo-

rządowiec, a dziś Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Po części ofi cjalnej z godzinnym recitalem wystąpiła Olga 

Bończyk. 
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INWESTYCJE

W I dekadzie czerwca 2015 roku za-

kończyły się trwające od października 

2014 r. prace przy realizacji inwestycji 

pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Zawada, Niebrów 

Łazisko, Łagiewniki w Aglomeracji Za-

wada – Etap II. Wykonawcą zadania było 

Konsorcjum Firm: BINSTAL s.c. – Lider 

Konsorcjum i BINSTAL Bożena Tchórz 

– Partner Konsorcjum z Tomaszowa 

Mazowieckiego. Na podstawie umowy 

z Wykonawcą wybudowano łącznie 11, 

38 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

7, 55 km i sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej 3, 83 km. Zbudowano i kom-

pletnie wyposażono cztery tłocznie ście-

Aglomeracja Zawada – etap II
ków. Na inwestycje o łącznej wartości 

2.706.102,00 zł pozyskano środki unijne 

EFRROW w wysokości 1.092.859 zł jak 

również środki z WFOŚiGW w Łodzi 

w formie pożyczki – 514.163 zł i formie 

dotacji – 514.163 zł 

Wybudowana kanalizacja w powyż-

szych miejscowościach umożliwia pod-

łączenie około 210 nieruchomości do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Do 

końca czerwca zostało podłączonych 48 

nieruchomości w miejscowości Niebrów 

w tym 46 podłączeń z dofi nansowaniem 

z programu priorytetowego Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi (I etap). 

W II etapie naboru na dofi nasowanie 

budowy przyłączy złożono 95 wniosków 

z obszaru realizacji zadania. Mieszkań-

cy zobowiązani są do podłączenia wła-

snych nieruchomości do sieci kanalizacji 

sanitarnej po uprzednim dokonaniu for-

malności zgłoszeniowych do Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Tomaszowie 

Maz. znajdującego się przy ul. Mościc-

kiego 31/33.

Zakończono prace związane z zagospo-

darowaniem Centrum wsi Chorzęcin 

wokół Domu Ludowego. Dla aktywne-

go spędzania wolnego czasu na terenie 

zamontowano urządzenia do zabaw dla 

dzieci i zestawy fi tness dla dorosłych. 

Wykonano, trawniki, urządzono zieleń 

poprzez nasadzenie drzew, krzewów i 

roślin wieloletnich – 160 szt. Posadzono 

Urządzenie 
Centrum 
wsi Chorzęcin

żywopłot z berberysu  – 150 szt oraz 32 

szt. tui szmaragd. Wykonano ciąg komu-

nikacyjny z kostki betonowej – 101,5 m2. 

Wykonawcą prac była fi rma F.H.U. Pa-

weł Zięba. Koszt inwestycji 129 150,00zł

Kolejne boisko zostało otwarte w dniu 

31.05.2015 r., ofi cjalnie do użytku od-

dane zostało boisko wielofunkcyjne w 

miejscowości Godaszewice, jako jedno z 

pierwszych w naszej Gminie posiadające 

nawierzchnię z trawy syntetycznej.

Z okazji otwarcia licznie przybyli 

mieszkańcy wsi Godaszewice na czele 

z sołysem Andrzejem Kosiorem, oraz 

zaproszeni goście: Wójt Gminy Fran-

ciszek Szmigiel, Przewodnicząca Rady 

Gminy – Krystyna Pierścińska, Radni 

Rady Gminy: Urszula Szymańska, Euge-

niusz Gawarzyński, Marian Sęk i zapro-

Boisko Godaszewice
szeni sołtysi z sąsiednich miejscowości 

– Krzysztof Ogórek i Rafał Latocha. Na 

otwarciu obecny był również wykonaw-

ca boiska F.H.U. Paweł Zięba z Toma-

szowa Mazowieckiego. Otwarcie boiska 

połączono z obchodzonym w tym dniu 

Dniem Dziecka. Dzieci zostały obda-

rowane przez Pana Wójta słodyczami a 

także piłką do gry w piłkę nożną. Nowy 

obiekt będzie służył dzieciom i młodzie-

ży do rozwijania swoich sportowych pa-

sji i talentów. Na boisku można uprawiać 

trzy dyscypliny sportowe. Oprócz gry 

w piłkę nożną można rozgrywać mecze 

siatkówki i tenisa ziemnego. 

Inwestycja została zrealizowana 

dzięki możliwości pozyskania środków 

unijnych poprzez Stowarzyszenie Doli-

na Rzeki Pilicy. Dotacja w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to 

kwota 90.000 zł, a całość inwestycji kosz-

towała ok. 200 000,00 zł.

Na zakończenie uroczystości wszyst-

kich gości wraz z mieszkańcami poczę-

stowano tortem w kształcie boiska i or-

ganizatorzy: Rada Sołecka, KGW i OSP 

zaprosili do poczęstunku przy grilu.
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W sobotę 20 czerwca po raz XII na tere-

nie ogrodów Smardzewickich nad rzeką 

Pilicą odbyła się impreza kulturalna „So-

bótki”. Głównym organizatorem imprezy 

był Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 

Franciszek Szmigiel przy udziale Starosty 

Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskie-

go i Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiej-

skich pod przewodnictwem Danuty Pełki. 

To niezwykle barwne wydarzenie, którego 

głównym celem jest kultywowanie trady-

cji ludowej, przyciąga tłumy mieszkańców 

zarówno gminy jak i całego powiatu. Tra-

dycje i zwyczaje Nocy Świętojańskiej w 

widowisku obrzędowym „Sobótka” przy-

bliżyły zgromadzonej publiczności zespo-

ły „Mali Smardzewianie” i „Smardzewia-

nie”. W konkursie na najładniejszy wianek 

sobótkowy udział wzięły reprezentacje 

wszystkich gmin powiatu tomaszowskie-

go. Jury pod przewodnictwem Wicemar-

szałka Województwa Łódzkiego Dariusza 

Klimczaka przyznało I miejsce reprezen-

tacji gminy Rokiciny. Gminę Tomaszów 

Mazowiecki w konkursie reprezentowało 

KGW z Ciebłowic Dużych. Po ogłoszeniu 

wyników zespoły „Smardzewianie” i „Ma-

li Smardzewianie” ze śpiewem i muzyką 

poprowadziły barwny korowód nad rzekę 

Pilicę, by zgodnie z tradycją puścić wian-

Święto Sobótki – 2015
ki na wodę. Uczestnicy korowodu mieli 

również okazję przejechać się zaprzę-

giem konnym. Po korowodzie w części 

artystycznej wystąpiły zespoły: „Kalina” 

z Wąwału, Zespoły Pieśni i Tańca „Cie-

błowianie” (dziecięcy i dorosły) oraz „Sa-

mi Swoi” z Twardej.  W tę magiczną noc 

można było spotkać ludzi, których na łąki 

smardzewickie przyciągnęła świąteczna 

atmosfera, pełna radości i życzliwości.

Ogromnym zainteresowaniem cie-

szyło się stoisko rękodzieła ludowego 

przygotowane przez panie ze świetlic 

wiejskich, gdzie chętni mogli spróbować 

sił m.in. w wyplataniu wianków. Tuż po 

zapadnięciu zmroku rozpalono sobót-

kowe ognisko, przy którym goście ba-

wili się do późnych godzin nocnych. Na 

zakończenie odbył się pokaz sztucznych 

ogni. Uroczystość poprowadziły: i Maria 

Robak z Urzędu Gminy i Marta Skóra ze 

Starostwa Powiatowego w Tomaszowie 

Mazowieckim. Kierujemy słowa podzię-

kowania do wszystkich, którzy zaangażo-

wali się w organizację Święta Sobótki: Ko-

łom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym 

Strażom Pożarnym, pracownikom Urzę-

du Gminy Tomaszów Mazowiecki i jed-

nostek podległych, sołtysom i zespołom 

ludowym oraz do naszych darczyńców: 

KULTURA

•  Firmy Eneris – Surowce S.A. Oddział w Toma-

szowie Mazowieckim

•  Honoraty i Przemysława Tchórz – Firma Binstal

•  Dariusza Borysławskiego – Firma REMBOR

•  Firmy EUROBOX

•  Dariusza Wychowałka – Zakład Produkcji Pie-

czarek z Zawady

•  Teresy i Mirosława Prymus – Ubojnia Masar-

nia z Tomaszowa Mazowieckiego

•  Ewy i Pawła Szymańskich – Firma Piekarnic-

two i Cukiernictwo z Zawady

•  Elżbiety i Andrzeja Szymańskich – Hurtownia 

Wędlin „Kelmes”

•  Firmy Farmex z Łaziska

•  Michała Grabowskiego – Firma ANTRACYT z 

Łaziska

•  Frito Lay – Polska 

•  Nadleśnictwo: Smardzewice i Spała 

•  Firmy Deko Smaku 

•  Andrzeja Batora – Firma Eldrób



5

KULTURA

Dnia 22 maja 2015 roku w Świetlicy 

Wiejskiej w Ciebłowicach Dużych od-

były się warsztaty fl orystyczne, które po-

Warsztaty 
Florystyczne

W niedzielę 31 maja w zabytkowym 

parku w Czerniewicach odbył  się  XIV 

Powiatowy Konkurs Kulinarny Potraw 

Regionalnych. Organizatorem konkur-

su był Wójt Gminy Czerniewice, Staro-

sta Powiatu Tomaszowskiego oraz Sto-

warzyszenie „Dolina Krzemionki”. W 

konkursie potrawy prezentowały przed-

XIV Powiatowy Konkurs Kulinarny 
Potraw Regionalnych – Czerniewice 2015

prowadziła p. Halina Niewiadomska ze 

stowarzyszenia „Dolina Pilicy”. W warsz-

tatach wzięły udział mieszkanki Ciebło-

wic Dużych, które własnoręcznie deko-

rowały świece. Instruktorka w trakcie 

pracy doradzała, w jaki sposób dobierać 

kolory, dekorować mieszkanie kwiatami 

i wykonywać kompozycje kwiatowe.

stawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z 

terenu powiatu tomaszowskiego. Gminę 

Tomaszów Mazowiecki reprezentowało 

Koło Gospodyń Wiejskich z Twardej pod 

przewodnictwem p. Marianny Mierzwy. 

Gospodynie za piękne stoisko i walory 

smakowe „Dania Cioci Maryś” otrzyma-

ły specjalne wyróżnienie i drugą nagrodę.

W dniu 26 maja w Świetlicy Wiejskiej w 

Łazisku odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Matki. W spotkaniu uczestniczyły miesz-

kanki naszej wsi oraz przedstawicielki z 

fi rmy Betterware i Bottega Verde, które 

zostały zaproszone specjalnie na tą oka-

zje. Podczas spotkania Panie robiły soki 

Dzień Matki w Łazisku
ze świeżo wyciśniętych owoców i warzyw 

oraz pokazywały jak zrobić perfekcyjny 

makijaż. Popołudnie minęło w bardzo mi-

łej atmosferze, przy kawce i ciastku. Każda 

z mam mogła spróbować soku wyciśnięte-

go z wybranego przez siebie produktu oraz 

wrócić do domu w pięknym makijażu. 

W dniach 5–7 czerwca br. Zespół Pieśni 

i Tańca „Ciebłowianie” (dorosły i dzie-

cięcy) pod kierunkiem Katarzyny Małek 

wziął udział w Międzynarodowym Festi-

walu Zespołów Ludowych, XXXV Py-

rzyckich Spotkaniach z Folklorem (woj. 

zachodniopomorskie). Podczas 4 kon-

certów „Ciebłowianie” zaprezentowali 

folklor opoczyński oraz polskie tańce 

narodowe. Występy „Ciebłowian” w cią-

gu 3 dni obejrzały setki widzów. Po raz 

kolejny była to okazja do promowania 

Gminy Tomaszów Mazowiecki i Powiatu 

Tomaszowskiego wśród międzynarodo-

wej publiczności. 

XXXV Pyrzyckie Spotkania z Folklorem



6

KULTURA

W dniach 16–17 i 30 marca w świetlicy 

wiejskiej w Chorzęcinie oraz 23–24 mar-

ca i 24 kwietnia 2015 roku w Świetlicy 

Wiejskiej w Swolszewicach Małych od-

były się warsztaty z bibułkarstwa. Zajęcia 

poprowadziła Pani Ilona Helman, która 

specjalizuje się w bibułkarstwie arty-

Warsztaty z bibułkarstwa w świetlicach wiejskich
rzenia tzw. metodą „cukierka”. Podczas 

zajęć Panie wykonały piękne róże z bi-

buły, maki, chabry i krokusy z krepiny. 

Warsztaty odbyły się dzięki Stowarzy-

szeniu Dolina Pilicy w ramach reali-

zowanego projektu „Ocalmy od zapo-

mnienia”. 

stycznym. Swoją pasję przekazuje innym 

przeprowadzając wiele autorskich cykli 

warsztatów nie tylko w Gminie Toma-

szów Mazowiecki, ale także w sąsiadują-

cych gminach.

Uczestniczki warsztatów poznały 

techniki wykonywania ozdób tj. two-

W dniu 30 maja  2015 r. w Sługocicach 

w Domu Ludowym odbyła się uroczy-

stość z okazji Dnia Matki. Otwarcia 

Dzień Matki w Sługocicach
uroczystości i powitania gości do-

konał sołtys w krótkim przemówie-

niu, w którym doceniał rolę matki 

poświęcającej się poprzez urodzenie 

dziecka, aż do startu w jego dorosłe 

życie. Złożył też wszystkim Mamom 

najserdeczniejsze życzenia. Wiceprze-

wodnicząca Rady Gminy pani Maria 

Nowak w imieniu Wójta Franciszka 

Szmigla i Przewodniczącej Rady Gmi-

ny Krystyny Pierścińskiej oraz swoim 

złożyła życzenia z okazji Dnia Mat-

ki. Szkołę  Podstawową w Brzustowie 

reprezentowała pani dyrektor Iwona 

Gabryszewska. W dalszej części pani 

Barbara Walasik z grupą dzieci przed-

stawiła program artystyczny, w któ-

rym dzieci mówiły wiersze i śpiewały 

piosenki. Wystąpiła również młoda 

utalentowana muzycznie Ola Zięba, 

która pięknie zagrała na skrzypcach: 

walc Mandzurii oraz walc Noce i 

Dnie. Pozostałą część wieczoru umilał 

Zespół „Kalina” z Wąwału z zespołem 

„Puls”, którzy swoimi piosenkami roz-

bawili i  rozśpiewali całą publiczność. 

Na zakończenie były podziękowania i 

kwiaty oraz zaproszenie wszystkich na 

słodki poczęstunek. 

Tegoroczny konkurs palm i pisanek 

wielkanocnych odbył się 22 marca w 

miejscowości Wykno w gminie Będków. 

Gminę Tomaszów Mazowiecki repre-

zentowało Koło Gospodyń Wiejskich z 

Twardej pod przewodnictwem p. Ma-

rianny Mierzwy. Reprezentacja gminy 

wzięła udział we wszystkich czterech 

kategoriach konkursowych: palma no-

XII Powiatowy Konkurs Palm i Pisanek
woczesna, palma tradycyjna, pisanka 

tradycyjna, pisanka nowoczesna. Nasze 

stoisko prezentowało się imponująco. 

Szczególną uwagę publiczności zwróciła 

palma wykonana techniką nowoczesną. 

Czas oczekiwania na werdykt komisji 

konkursowej umiliły występy zespołów 

ludowych. Nasza gmina w rywalizacji 

konkursowej zdobyła II miejsce. 
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W dniu 31.05.2015 r. we wsi Niebrów 

odbyło sie uroczyste otwarcie prywatnej 

Galerii, która jest poświęcona twórczości 

zespołu Breakout oraz Tadeuszowi Nale-

pie. W uroczystości otwarcia uczestni-

czyli znamienici goście z całego kraju 

związani od wielu lat z muzyką. Gościem 

honorowym był Pan Marek Karewicz – 

światowej sławy, wybitny fotografi k, Pani 

Galeria we wsi Niebrów
Iwona Th ierry z polskich nagrań, człon-

kowie zespołu Old Breakout (Krzysztof 

Dłutowski, Tadeusz Trzciński, Zbigniew 

Wypych, Dariusz Samoraj, Włodzimierz 

Tafel) oraz goście z Sopotu, Warszawy, 

Krakowa, Radomia, Kościerzyny. Ga-

leria powstała z wieloletniej pasji do 

muzyki blues pana Krzysztofa Jochana 

mieszkańca Niebrowa. 

29 maja w świetlicy wiejskiej w Kwiat-

kówce odbyło się coroczne święto z 

okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci, na co 

dzień uczęszczające do świetlicy zaprosi-

ły swoich rodziców, aby wspólnie uczcić 

ten wyjątkowy dzień w roku. Podczas 

spotkania zaprezentowały program ar-

tystyczny przygotowany przez p. Annę 

Swarbułe-Płoszaj. Po zakończeniu wy-

stąpień dzieci i rodzice zapoznali się z 

założeniami programu profi laktycznego 

pt. „Trzeźwy człowiek – mądry czło-

wiek”, którego celem jest uświadomie-

Dzień Mamy i Taty w Kwiatkówce
nie i przekonanie wszystkich, iż życie w 

trzeźwości powinno być celem każdego 

człowieka, który sam chce być szczę-

śliwy i chce dawać szczęście innym. W 

dowód wdzięczności dzieci wręczyły ro-

dzicom własnoręcznie wykonane kwiaty 

i serduszka z papierowej wikliny poma-

lowane metodą decoupage oraz piękne 

laurki. Na wszystkich gości czekał słodki 

poczęstunek. 

W miesiącu marcu w Świetlicy Wiejskiej 

w Łazisku odbyły się warsztaty z fi lco-

wania, prowadzone przez panią Iwonę 

Pietrzak ze Stowarzyszenia Dolina Pilicy 

w ramach programu „Ocalmy od zapo-

mnienie”. W zajęciach uczestniczyły pa-

nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łazi-

ska oraz pracownice świetlic wiejskich z 

terenu gminy. Podczas warsztatów Panie 

uczyły się robić ozdoby z fi lcowania na 

Filcowanie w Świetlicy Wiejskiej w Łazisku!
sucho. Praca z wełną owczą i samodziel-

ne zamienianie jej w trójwymiarową 

formę daje nieograniczone możliwo-

ści i wspomaga rozwój wyobraźni oraz 

zdolności manualne. Zajęcia fi lcowania 

wełny zwiększają wrażliwość, integrują 

grupę. Spotkanie przebiegało w bardzo 

miłej atmosferze. Każda z pań uczest-

niczących w warsztatach własnoręcznie 

wykonała ozdobę z fi lcu. 

14 czerwca reprezentacja Koła Gospodyń 

Wiejskich z Godaszewic z gminy Toma-

szów Mazowiecki wzięła udział w „VIII 

Powiatowym Miodobraniu” – Żelechli-

nek 2015. Celem imprezy jest populary-

zacja tradycji pszczelarskich. Zadaniem 

uczestników konkursu było przygoto-

wanie potrawy – „miodowy przysmak” 

VIII Powiatowe „Miodobranie” – Żelechlinek 2015
oraz przygotowanie ekspozycji dań. Pa-

nie z Godaszewic pod przewodnictwem 

Małgorzaty Kosior przygotowały na tę 

okazję danie obiadowe „Miód w gębie”, 

za które Komisja Konkursowa przyzna-

ła naszej reprezentacji II miejsce. Każdy, 

kto odwiedził nasze stoisko mógł skosz-

tować przepysznych miodowych potraw. 
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30 maja na terenie ruin Zamku Kazimie-

rza Wielkiego w Inowłódzu odbył się III 

Przegląd Zespołów Folklorystycznych 

„Pilica Tańcem i Pieśnią Malowana”. W 

przeglądzie udział brały zespoły z tere-

nu działania obszaru Stowarzyszenia 

Dolina Pilicy. Nasze zespoły otrzymały 

nagrody w następujących kategoriach: 

W kategorii zespołów Pieśni i Tańca I 

miejsce zdobył Zespół Pieśni i Tańca 

„CIEBŁOWIANIE”, II Zespół Folklo-

III Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
„Pilica Tańcem i Pieśnią Malowana”

rystyczny „SAMI SWOI”. W kategorii 

Zespołów Dziecięco-Młodzieżowych: I 

miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „MALI 

SMARDZEWIANIE”, II miejsce – Dzie-

cięcy Zespół Pieśni i Tańca „CIEBŁO-

WIANIE”. W kategorii Zespołów Śpie-

waczych wyróżnienie otrzymał Zespół 

folklorystyczny „SMARDZEWIANIE”. 

Nagrody i wyróżnienia zespołom wrę-

czył Bronisław Helman – Prezes Stowa-

rzyszenia Dolina Pilicy.

Tegoroczny Lubocheński Festiwal Ubija-

nia Masła odbył się w sobotę 13 czerw-

ca 2015 roku. W konkursie udział brały 

trzyosobowe reprezentacje z gmin po-

wiatu tomaszowskiego. Gminę Toma-

szów Mazowiecki reprezentowało Koło 

Gospodyń Wiejskich z Łaziska. Głów-

nym celem konkursu było ubicie masła, 

w jak najkrótszym czasie. Najważniejsze 

kryteria oceny to: czas wykonania, smak, 

wygląd masła, estetyka i oryginalność 

podania. Dodatkowym elementem oceny 

było przedstawienie piosenki lub wiersza 

tematycznie związanego z masłem. Go-

spodynie dopingowane przez koleżanki z 

KGW pod przewodnictwem p. Ireny Bo-

ber oraz inspektor ds. kultury Marię Ro-

bak dzielnie walczyły i w ubijaniu masła 

zajęły drugie miejsce. Wspólna zabawa 

trwała do późnych godzin wieczornych. 

Lubocheński Festiwal Masła
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Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych 

Zespołów Folklorystycznych Rzeczyckie 

Spotkania z Folklorem odbył się w so-

botę 23 maja 2015 roku. Jednym z waż-

niejszych celów imprezy była integracja 

dzieci i młodzieży działających w zespo-

łach folklorystycznych. W przeglądzie 

swoje umiejętności prezentowało ponad 

250 wykonawców. W Jury zasiedli: dr Jan 

Łuczkowski – etnomuzykolog, Wiesława 

Bogurat – etnograf, oraz Katarzyna Ma-

kowska – dyplomowany instruktor tań-

ca. Zespół „Mali Smardzewianie”, które-

go instruktorami są Jacek Lewandowski 

oraz Krzysztof Turała zdobył zaszczytne 

II miejsce.

Rzeczyckie Spotkania z Folklorem

W dniach 7 i 8 maja 2015 r. w GBP w 

Smardzewicach oraz w Filiach w Ko-

morowie i Wiadernie w ramach pro-

jektu „Z książką na walizkach” odbyły 

się spotkania autorskie z pisarkami dla 

dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja 

łódzkich spotkań pisarzy z młodymi 

czytelnikami nosiła tytuł „Na tropie ta-

jemnic”.

7 maja w bibliotece w Wiadernie go-

ściła Agnieszka Frączek. Wykorzystując 

swoją wiedzę z językoznawstwa i lek-

sykografi i autorka w swoich utworach 

odzwierciedla kulturę słowa. Swoją opo-

wieścią udowodniła dzieciom, że poezja 

może bawić i uczyć jednocześnie. 

8 maja na spotkania z młodymi 

czytelnikami przyjechały ze swoimi 

książkami „w walizce” Pani Joanna Pa-

puzińska do biblioteki w Komorowie i 

Pani Grażyna Bąkiewicz do biblioteki w 

Smardzewicach.

„Na walizkach” – spotkania autorskie
Joanna Papuzińska opowiedziała o 

swoim życiu i twórczości odpowiadając 

na pytania. Prezentowała swoje książki, 

zdradzając czytelnikom skąd czerpie po-

mysły na ich pisanie. Dzieci z Zespołu 

Szkół w Komorowie obdarowały autor-

kę własnoręcznie wykonanym albumem 

„rozwesołków”.

Pani Grażyna Bąkiewicz pisarka ksią-

żek zarówno dla dzieci i młodzieży jak 

i dla dorosłych na spotkaniu z ucznia-

mi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Smardzewicach opowiadała o swo-

ich książkach, o ich bohaterach i pracy 

z młodzieżą. Jej debiut literacki książka 

„O melba” zaraz po jej wydaniu została 

uznana za Książkę Roku i otrzymała I 

nagrodę IBBY. Spotkanie z Panią Bą-

kiewicz zakończyło się degustacją roga-

lików, które dla uczestników spotkania 

upiekły panie bibliotekarki z okazji Dnia 

Bibliotekarza.

Na wszystkich spotkaniach uczestni-

cy mieli okazję otrzymania od autorek 

autografów i osobistych dedykacji. Spo-

tkania zorganizowano w trakcie trwa-

jącego XII Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek.

25 Spotkania Amatorskich Zespołów Artystycznych
Tegoroczna edycja 25 Spotkań Amator-

skich Zespołów Artystycznych odbyły 

się 30 maja w Łódzkim Ośrodku Kultury 

Rondo. Przegląd miał charakter kon-

kursowy, a udział w nim był okazją do 

spotkań grup ludzi działających w śro-

dowiskach artystycznych. Gminę Toma-

szów Mazowiecki reprezentował Zespół 

Folklorystyczny „Sami Swoi” z Twardej, 

który za wysoki poziom artystyczny i 

propagowanie kultury regionu zdobył II 

nagrodę. 
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W dniu 3 maja 2015 r. w święto Najświętszej Maryi Panny Królo-

wej Polski w Sanktuarium Św. Anny w Smardzewicach odbył się 

„Koncert Pieśni Maryjnych”. W koncercie wystąpiły zespoły lu-

dowe działające na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki: Zespół 

Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”, Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi”, 

Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”. Artyści i uczestnicy 

koncertu zostali bardzo serdecznie przyjęci przez Ojców Francisz-

kanów na czele z Ojcem Proboszczem Markiem Zienkiewiczem. 

Koncert Pieśni 
Maryjnych

13 maja w Zespole Szkół w Wiadernie 

odbyła się XII edycja konkursu matema-

tycznego o tytuł “Mistrza Matematyki”. 

Konkurs, nad którym patronat sprawu-

Gminni Mistrzowie Matematyki
je Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 

– Franciszek Szmigiel, skierowany był 

do uczniów szkół podstawowych. Po-

mysłodawcą i organizatorem konkursu 

jest dyrektor ZS w Wiadernie Arkadiusz 

Świech, a autorem zadań Katarzyna Ko-

walska – nauczycielka matematyki. W 

konkursie udział wzięły reprezentacje 

wszystkich szkół podstawowych z tere-

nu gminy tj. z Komorowa, Smardzewic, 

Wiaderna i Zawady. Uczestnicy wal-

czyli o czołowe miejsce dla drużyny, 

najwyższą lokatę indywidualną oraz o 

tytuł “Mistrza Matematyki”. Najlepszym 

gminnym matematykiem został Kacper 

Dąbrowski z ZSP w Smardzewicach uzy-

skując tytuł “Mistrza Matematyki”. Dru-

gie miejsce zajął Dawid Baska z ZS w 

Zawadzie, a trzecie miejsce zdobył Ma-

teusz Wójcik z ZS w Zawadzie. W klasy-

fi kacji szkół pierwsze miejsce przypadło 

ZS w Zawadzie, drugie ZS w Wiadernie, 

trzecie ZSP w Smardzewicach, czwarte 

ZS w Komorowie. Swoją obecnością za-

szczycił nas kierownik Zespołu Ekono-

miczno-Administracyjnego Szkół – Sła-

womir Piotrowski. Nagrody ufundował 

Wójt Gminy oraz Rada Rodziców ZS w 

Wiadernie. Dyrektor Arkadiusz Świech 

zaprosił do udziału w kolejnej edycji 

konkursu w przyszłym roku.
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W dniach 17 i 18 marca 2015r. uczniowie 

oraz przedszkolaki ze Szkoły Podstawo-

wej w Chorzęcinie uczestniczyli w wy-

cieczce do Centrum Edukacji Przyrod-

niczo-Leśnej w Rogowie. W Muzeum 

Lasu i Drewna dzieci oglądały ciekawe 

kolekcje ssaków, ptaków, szyszek i drew-

na. Następnie uczniowie uczestniczyli w 

warsztatach edukacyjnych w pobliskim 

lesie. Dzieci z kl. I–III podczas spaceru 

utrwalały nazwy poszczególnych warstw 

lasu oraz obserwowały rośliny i zwierzę-

ta zamieszkujące poszczególne pozio-

my lasu. Przedszkolaki natomiast miały 

możliwość zapoznania się z różnorod-

nością wyglądu roślin drzewiastych oraz 

z ich elementami. Podczas warsztatów 

ćwiczyły również umiejętności manual-

ne i  plastyczne, wykonując z materiału 

przyrodniczego drzewa iglaste i liściaste.

Edukacja przyrodnicza w Rogowie

W niedziele 14 czerwca br. Zespół Folk-

lorystyczny „Smardzewianie” uczestni-

czył w konkursie „Folk-Nuta” organi-

zowanym przez Sekretariat Regionalny 

Przegląd Zespołów Folk-Nuta
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Wo-

jewództwa Łódzkiego. Konkurs odbywał 

się na rynku Centrum Handlowo-Kul-

turalno-Rozrywkowego Manufaktura w 

Łodzi, podczas Smaków Ziemi Łódzkiej. 

Konkurencja podczas konkursu była 

bardzo duża, szczególnie w kat. zespo-

łów dorosłych. Naszą gminę reprezen-

tował zespół „Smardzewianie”, który za-

śpiewał piosenki z okolic Smardzewic i 

przyśpiewki.

W dniach 8–9 maja członkowie Szkol-

nego Koła PTSM przy Zespole Szkół w 

Komorowie wraz ze swoim opiekunem – 

panią Agnieszka Smejdą oraz rodzicami 

panią Moniką Gonciarz, Bernardą Kijo i 

panem Tomaszem Kwiatkowskim uczest-

niczyli w I Ekologicznym Rajdzie Rowe-

rowym szlakiem rezerwatów przyrody 

w powiecie tomaszowskim. Uczniowie 

podczas 20 kilometrowej trasy mieli oka-

zję zwiedzić fl orystyczne i leśne rezerwa-

ty MAŁECZ oraz KRUSZEWIEC. Pierw-

szy dzień rajdu zakończyło ognisko, przy 

którym dzieciaki do późnej nocy piekły 

kiełbaski. Nazajutrz po śniadaniu grupa 

ruszyła w drogę powrotną do Komorowa. 

Z przygodami, ale cali, zdrowi i zadowo-

leni już w południe byli w domu. 

Rowerowy rajd uczniów z Komorowa

EDUKACJA
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Trzecia wizyta smardzewickich 
uczniów i nauczycieli w ramach 
projektu Erasmus+ miała miej-
sce w Irlandii w dniach 10–15 
maja 2015 r.

Na zielonej wyspie
Szkoła goszcząca Gaelcholáiste Cho-

máin położona jest na zachodnim wy-

brzeżu w Rossport, w regionie Mayo. 

Tematem naszego spotkania był wolon-

tariat. Każdy kraj partnerski zaprezen-

tował fi lmy przedstawiające działania 

podjęte na rzecz społeczności lokalnej. 

Widać było, że wszyscy z zapałem za-

angażowali się w działalność na rzecz 

innych. Nagrodą za ciężką pracę by-

ły wycieczki po regionie. Około 30 km 

przejechaliśmy wspólnie na rowerach 

malowniczym szlakiem Great Western 

Greenway. Spacer po objętym ochroną 

wybrzeżu klifowym Oceanu Atlantyc-

kiego Erris Head dostarczył nam niesa-

mowitych przeżyć. Na wyspie Achill cze-

kała na nas świetna zabawa na fali, czyli 

surfowanie. Pobyt w Irlandii był dla nas 

nade wszystko okazją do nauki języka 

anielskiego, choć okazało się, że w naszej 

szkole partnerskiej językiem wykłado-

wym jest irlandzki, język narodowy Ir-

landczyków, którym, na co dzień posłu-

guje się niewielka część społeczeństwa. 

Zielona wyspa pozostanie na zawsze w 

naszej pamięci, jako miejsce przyjazne 

dla Polaków, gdzie pomimo zmiennej 

pogody zawsze panuje ciepła i rodzinna 

atmosfera.

11 maja w Zespole Szkół w Komorowie 

odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki 

Niemieckiej, w którym uczestniczyło 11 

gimnazjalistek z siedmiu szkół: Budzi-

szewic, Niewiadowa, Komorowa, Wia-

derna oraz gimnazjów tomaszowskich 

nr 4, 7 i 8. Pomysł, to autorski projekt 

germanistki pracującej w Komorowie 

– pani Agnieszki Smejdy, którą organi-

zacyjnie wspierała nauczycielka muzyki 

– pani Ewa Wysmyk. 

I Festiwal Piosenki Niemieckiej w Komorowie
Jurorzy konkursu: Jacek Wysmyk z Aka-

demii Muzycznej w Łodzi oraz Grażyna Wę-

grzyńska – dyrektor Państwowej Szkoły Mu-

zycznej w Tomaszowie ocenili umiejętności 

wokalne i językowe uczestniczek bardzo 

wysoko. I miejsce zajęła Aleksandra Kaczor 

z Gimnazjum nr 7, II miejsce przyznano Ali-

cji Goździk z Gimnazjum w Komorowie, III 

– Aleksandrze Kicińskiej z Gimnazjum nr 7. 

Wyróżnienie otrzymała Maja Korzeniowska 

z Gimnazjum w Niewiadowie. 

4 czerwca br. Zespół Szkół w Zawadzie 

przy udziale Rady Rodziców, miejscowej 

OSP i Koła Gospodyń Wiejskich zorga-

nizował festyn rodzinny. W tym roku 

impreza odbyła się pod hasłem „Czas 

na zdrowie”. Dlatego prowadzący dużo 

miejsca poświęcali promocji zdrowego 

Festyn 
w Zawadzie

odżywiania, żywności ekologicznej i ak-

tywności fi zycznej. Uczestnicy festynu 

mieli możliwość skosztowania potraw 

ekologicznych przygotowanych przez 

szkolną młodzież. Ponadto, na zebra-

nych czekało mnóstwo przyjemności. 

Jednakże największą atrakcję stanowiła 

loteria fantowa, w której można było wy-

grać m.in. huśtawkę ogrodową, mebelki 

ogrodowe oraz grilla. Tegoroczny festyn, 

jak relacjonowali uczestnicy, należał do 

wyjątkowo udanych. Rozchodząc się, w 

tak przyjemnej atmosferze nie pozostaje 

nic innego jak powiedzieć: Do zobacze-

nia za rok!
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W ramach programu Erasmus 
+ uczniowie i nauczyciele z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Smardzewicach wzięli udział 
w mobilności do Belgii w dniach 
8–13 marca 2015 r.

Szkoła w Libramont znajduje się w 

Walonii, wyjątkowo uroczym regionie 

Belgii. Podczas spotkania grupy part-

nerskie przedstawiły prezentacje na te-

mat tego, jak rozumieją obywatelstwo. 

Gospodarze pokazali nam swoją szko-

łę. Składa się ona z dwóch placówek: 

w Libramont i Betrix, gdzie naucza się 

przedmiotów technicznych. Poza wy-

śmienitymi frytkami i czekoladą czekało 

na nas także wiele ciekawych atrakcji. 

Nie zabrakło wycieczek, w tym do Bruk-

seli, gdzie zwiedzaliśmy między innymi 

Parlament Europejski. Relacje z naszej 

wizyty zostały przedstawione w belgij-

skiej telewizji i miejscowym radiu. Miłą 

niespodzianką dla grupy polskiej było 

odkrycie, że jedno z przejść pomiędzy 

budynkami nosi imię „Solidarności”. 

Niezapomniany etap wycieczki po Bruk-

seli to serce miasta Grand Place, wpisany 

Nie tylko czekolada i frytki

na listę UNESCO i uznawany za jeden z 

najładniejszych rynków na świecie. Wi-

zyta w Namur, stolicy regionu to przede 

wszystkim zwiedzanie imponującej cyta-

deli, z której roztacza się najlepszy widok 

na miasto i perfumerii Guy Delforge. 

Belgowie zapewnili nam także rozryw-

kę w parku linowym. W międzynaro-

dowych grupach zabawa była naprawdę 

wyborna. Żal było opuszczać naszych 

belgijskich przyjaciół.

W miesiącach marzec–czerwiec na terenie 

ZS w Wiadernie były podjęte działania w 

związku z realizacją szwajcarskiego projektu 

KIK-34. Koordynatorem projektu w oddzia-

le przedszkolnym jest p. Dorota Hałaczkie-

wicz. Z jej inicjatywy w marcu przedszko-

laki wzięły udział w konkursie plastycznym 

„Stworek Dobry Humorek”, celem, którego 

było zaprojektowanie postaci zachęcającej 

swoim wizerunkiem do zdrowego odżywia-

nia. W kwietniu z myślą o przedszkolakach 

zorganizowano Festiwal Piosenki „Żyj zdro-

wo”, którego tematyką były piosenki promu-

jące aktywność fi zyczną. W maju z kolei z 

myślą o rodzicach zostało zorganizowane 

spotkanie z dietetykiem p. Kingą Skrzyp-

czyk. Czerwiec to czas na podsumowanie 

projektu i udział przedszkolaków w „Olim-

piadzie Sportowej” połączonej ze smakowa-

niem truskawek w rożnej postaci.

PROJEKT KIK-34
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W dniu 1 czerwca 2015r. w Wiadernie w 

ramach realizacji projektu edukacyjne-

go przez klasę II Gim odbył się Bajkowy 

Dzień Dziecka dla uczniów klas I–III 

szkoły podstawowej. Gimnazjaliści pod 

kierunkiem wychowawcy p. K. Cyniaka 

przygotowali różne atrakcje i zabawy-

(m.in. konkursy plastyczne, naukę śpie-

wu i tańca, zawody sportowe oraz quiz 

dotyczący bohaterów z bajek. Wszyscy 

uczestnicy byli nagradzani słodkimi po-

darunkami. Całe przedsięwzięcie zostało 

pozytywnie odebrane przez maluchy, jak 

i ich wychowawców.

Natomiast przedszkolaki, spędziły 

Dzień Dziecka również miło i przy-

jemnie poza szkołą. Grupa starszaków 

i uczniów klasy „0” wyjechała na cało-

dniową wycieczkę do „Zoo Safari” w Bo-

rysewie, gdzie przemierzając kolejką ol-

brzymi teren zapoznała się ze sposobem 

życia i odżywiania różnych afrykańskich 

zwierząt. Najmłodsza zaś grupa malu-

Bajkowy Dzień Dziecka
chów skorzystała w tym dniu z zaprosze-

nia p. Grażyny Kruk właścicielki Hotelu 

Kruk nad Zalewem Sulejowskim. Na 

terenie hotelu czekało na dzieci wiele 

atrakcji. Były zawody sportowe z nagro-

dami, pyszne drugie śniadanie oraz słod-

ki poczęstunek.

W dniu 9 VI 2015 w siedzibie Ko-

mendy Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi odbyła się 

konferencja podsumowująca V Kon-

kurs Plastyczny dla Dzieci “Bezpiecz-

nie na wsi – zwierzaki to nie plusza-

ki!”. I miejsce w etapie wojewódzkim 

zajął uczeń klasy II SP w Chorzęci-

nie, Maksymilian Majda. W nagrodę 

otrzymał rower, liczne upominki, a 

szkoła – pamiątkowy puchar. Wyróż-

nienie wywalczyła Martyna Drzazga 

z klasy VI Szkoły Podstawowej w Ko-

morowie, która po odbiór nagrody 

udała się z panią Beatą Kielan. Mak-

symilian Majda brał również udział 

w eliminacjach ogólnopolskich. W 

dniu 17 VI odebrał wyróżnienie, któ-

re zostało wręczone w Sali Kolum-

nowej Sejmu RP w Warszawie. Praca 

dziecka pokonała 33 tys. zgłoszonych 

do konkursu. W uroczystości wziął 

udział uczeń oraz pani Anna Gawa-

rzyńska – Przewodnicząca Komisji 

Oświaty Rady Gminy Tomaszów Ma-

zowiecki.

V Konkurs Plastyczny dla Dzieci 
“Bezpiecznie na wsi – 
zwierzaki to nie pluszaki!”
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„…każdy dzień jest podróżą przez historię…”

Uczennica klasy III Gimnazjum w Smar-

dzewicach Magdalena Lasota została w 

tym roku szkolnym fi nalistką Wojewódz-

kiego Konkursu Historycznego. Opieku-

nem fi nalistki była pani Iwona Białecka. 

Jak wiadomo, konkursy organizowane 

przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, są 

bardzo trudne. Magda w konkursach hi-

storycznych brała udział od klasy V szko-

ły podstawowej. Były to „Losy żołnierza 

i dzieje oręża polskiego”, historia Polski 

Jagiellonów i inne. Książki historyczne 

Nasza fi nalistka 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII

czytała od zawsze. Tym „zaraziła się” od 

taty, który wytrwale dostarczał jej litera-

turę. Uczennica doskonale planuje swo-

ją naukę, analizuje problemy i procesy 

historyczne, korzysta i poszukuje ciągle 

nowych źródeł wiedzy. Po sukcesie w 

konkursie Magdą zainteresowała się Edu-

kacyjna Fundacja im. Prof. Romana Czer-

neckiego prowadząca program stypen-

dialny „Marzenie o Nauce” skierowany do 

zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów 

wiejskich i kończącej gimnazjum. Warto 

dodać, że zainteresowania Magdy są bar-

dzo rozległe. Wiele satysfakcji sprawia jej 

poznawanie kultury Japonii, również jej 

skomplikowanego języka…

„Przeczytaj, BO WARTO” to na-
zwa konkursu, którego zada-
niem jest promocja czytelnic-
twa. Organizowany jest już od 
trzynastu lat przez Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Smardzewi-
cach z okazji Światowego Dnia 
Książki.

W ramach książkowego świętowa-

nia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Smardzewicach 24 kwietnia 2015 r. 

odbył się III Powiatowy Konkurs Czy-

telniczy pod hasłem „Przeczytaj BO 

WARTO”. Objął on swym zasięgiem 

Przeczytaj, BO WARTO
uczniów powiatu tomaszowskiego z klas 

IV–VI szkoły podstawowej. Warunkiem 

uczestnictwa było napisanie kartki z pa-

miętnika na temat: Najpiękniejsza książ-

ka o przyjaźni. Spośród 30 prac, które 

wpłynęły, jury wybrało 10 najlepszych. 

24 kwietnia w szkole w Smardzewicach 

ich autorzy prezentowali fragmenty swo-

ich ulubionych książek przed publiczno-

ścią, a jury oceniało tym razem technikę 

czytania. Zwyciężyła Julia Janiszewska z 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Glin-

niku. Wszyscy nagrodzeni otrzymali 

nagrody książkowe, a najlepsza praca 

została opublikowana na łamach Toma-

szowskiego Informatora Tygodniowe-

go, który obok Starosty Powiatu, Wójta 

Gminy Tomaszów Mazowiecki i Fun-

dacji „BO WARTO” objął patronat nad 

imprezą.

2 czerwca 2015 r. w ZS w Wiadernie odbył 

się konkurs talentów szkolnych. Wszyscy 

uczniowie mogli zaprezentować na scenie 

swoje zdolności. Występy były podzielo-

ne na dwie kategorie: klas I–III SP oraz 

IV–VI i I–III Gim. Wśród prezentowa-

nych umiejętności dominowały wokalne, 

recytatorskie i taneczne. Po występach 

odbyło się głosowanie i wyłoniono zwy-

cięzców. W kategorii klas młodszych wy-

grała ucz. kl. II M. Sepkowska wykonu-

jąca utwór na skrzypcach, drugie miejsce 

przypadło również ucz. kl. II – M. Ber-

Szkolny „Mam Talent”
nackiej prezentującej się w tańcu nowo-

czesnym, a trzecie miejsce zdobyła ucz. 

kl. III –  Z. Solecka recytująca wiersz J. 

Brzechwy „ Na straganie”. W klasach star-

szych wygrały uczennice z klasy II Gim 

K. Szczerek i N. Prymus śpiewające pio-

senkę pt „Up”, drugie miejsce zajął zespół 

chłopców z klas III Gim (P. Dębowski, K. 

Stasiołek, J. Klimek) z piosenką „Ruda”, 

trzecie miejsce trio taneczne z kl. V (M. 

Sepkowska, W. Przybysz, N. Urbańczyk). 

Konkurs przeprowadził samorząd szkol-

ny pod kierunkiem p. A. Sobierskiej. 
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W sobotnie popołudnie 30 maja odbył 

się w szkole w Komorowie festyn rodzin-

ny. Głównym celem imprezy było propa-

gowanie zdrowego stylu życia, dlatego 

hasło festynu brzmiało: „Mamo, tato nie 

pal przy mnie”. 

O godzinie 14:00 prowadzący festyn 

Festyn Rodzinny w Komorowie
Agnieszka Smejda i Dominik Kozar wraz 

z panią dyrektor – Iwoną Woskowicz 

przywitali wszystkich przybyłych gości. 

Podczas pikniku można było śledzić to, 

co działo się na głównej scenie oraz roz-

grywane równolegle zawody sportowe 

odbywające się na szkolnym boisku. 

Przygotowanych przez organizato-

rów atrakcji było bardzo dużo. Uczest-

nicy festynu mieli okazję podziwiać 

występy wokalno-taneczne uczniów Ze-

społu Szkół w Komorowie, pokazy walk 

Aikido, występy kuglarzy wykonujących 

akrobacje na jednokołowych rowerach, 

zbadać poziom tlenku w swoim organi-

zmie, a dla najmłodszych przygotowany 

został specjalny tor przeszkód. Kierowcy 

mieli możliwość doświadczyć symulacji 

dachowania. W mammobusie w trakcie 

trwania festynu przeprowadzano bada-

nia mammografi czne. Dużym zaintere-

sowaniem cieszyły się występy artystów 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Komoro-

wie i Zaborowie oraz skecze przedsta-

wione przez szkolną grupę kabaretową 

„Okno”. Wszyscy uczestnicy mieli okazję 

wziąć udział w loterii fantowej. Nagrodą 

główną w loterii był kurs prawa jazdy, 

który udało się zdobyć uczennicy klasy 

III gimnazjum – Sandrze Rybak. Po lo-

sowaniu głównych nagród, wśród któ-

rych znalazły się jeszcze: rower, rolki, 

obiady dla dwóch osób, miała miejsce 

licytacja. Po jej zakończeniu uczestnicy 

festynu mogli bawić się przy zespole mu-

zycznym „Feniks”. 

28 IV w SP Chorzęcinie odbył się Gmin-

ny Konkurs Interdyscyplinarny „Szumi 

las, śpiewa las”. Konkurs zaplanowano 

w ramach realizacji programu edukacji 

ekologicznej dotowanego przez WFOŚi 

GW w Łodzi „ W drodze do osady żu-

bra”. Uczniowie z klas III rywalizowali ze 

sobą w czterech dyscyplinach: wiedza, 

śpiew, recytacja, praca plastyczna. Kon-

kurs miał na celu zainspirowanie do po-

dejmowania inicjatyw i działań praktycz-

nych na rzecz ochrony ekosystemu leśne-

go. W kategorii recytacja, śpiew zwycię-

żyły A. Lis i Z. Król z ZSP Smardzewic, 

najładniejszą pracę plastyczną przygoto-

wała J.Sypułek z SP w Chorzęcinie, a w 

turnieju wiedzowym O. Cielniak z ZS 

w Zawadzie. W klasyfi kacji grupowej I 

miejsce zajęła szkoła w Chorzęcinie, II 

ZS w Komorowie, III ZSP Smardzewice, 

a wyróżnienie otrzymał ZS w Zawadzie.

Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „Szumi las, śpiewa las”
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18 maja br. w Zespole Szkół w Zawadzie 

odbyła się X edycja ogólnopolskiego kon-

kursu „Co nam zostawił Jan Paweł II?”. 

Zainicjowane przez p. dyr. Ewę Szymczyk 

przedsięwzięcie odniosło niebagatelny 

sukces, ponieważ w ciągu 10 lat ponad 

1500 uczniów szkół podst. i gimnazjów 

z całego kraju rywalizowało w trzech 

kategoriach; literackiej, plastycznej i mu-

zycznej. Idea konkursu została doceniona 

przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polski L. Kaczyńskiego oraz obec-

nego – p. B. Komorowskiego, którzy z 

uznaniem odnosili się do naszej koncep-

cji fundując nagrody dla laureatów. Tego-

roczni zwycięzcy: Dorota Kurzyk – SP w 

Smardzewicach, Nikoletta Swarbuła – SP 

w Zawadzie, Kinga Szczęka – SP w Zawa-

dzie, Bogna Nawrocka – Gimnazjum nr 3 

w Tomaszowie Maz. Gratulacje!

Konkurs poświęcony papieżowi

27 maja w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Smardzewicach, odbyła się 

debata pt. „Życie to nie gra, nie zalogu-

jesz się po raz kolejny”. Organizatorem 

debaty był Komendant Powiatowy Po-

licji w Tomaszowie Maz. insp. Gabriel 

Olejnik i Wójt Gminy Tomaszów Ma-

zowiecki p. Franciszek Szmigiel, Gmin-

na Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tomaszowie Mazo-

wieckim. Patronat nad debatą objął Ko-

mendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

Debata: „Życie to nie gra, 
nie zalogujesz się po raz kolejny”

nadinsp. Dariusz Banachowicz i Starosta 

Tomaszowski p. Mirosław Kukliński. 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

rozpoczął debatę tematycznym przemó-

wieniem, skierowanym do obecnej na 

sali młodzieży. Prelegenci, w sposób bar-

dzo czytelny i dostosowany w szczegól-

ności do młodych kierowców, przeka-

zywali zagadnienia związane z tematyką 

debaty. Atrakcjami współtowarzyszący-

mi debacie były: punkty konsultacyjne, 

w tym z zakresu prawa, symulator wy-

padków dachowania pojazdu, alkotesty, 

alkogogle, znakowanie rowerów, pokazy 

pierwszej pomocy przedmedycznej, po-

kaz ratownictwa drogowego, prezenta-

cja motocykli i starych samochodów, 

pokaz koni policyjnych i pokaz tresury 

policyjnych psów służbowych. Firma 

Maxi Cosi przeprowadzała instrukta-

że jak właściwie umieszczać fotelik dla 

dzieci w samochodzie. Debatę poprze-

dziła akcja jabłko czy cytryna, w której 

grupa przedszkolaków ze Smardzewic 

wraz z tomaszowskimi policjantami ru-

chu drogowego rozdawali kierującym 

jabłko lub cytrynę. Na koniec debaty 

strażacy z OSP Smardzewice wykonali 

pokaz – symulacji wypadku drogowego 

z rozcinaniem pojazdu i instruktażem 

jak powinni zachować się świadkowie 

wypadku. Pokaz przeprowadzono przez 

kierownika pogotowia ratunkowego p. 

Ewę Pietras i Prezesa Zarządu Gminne-

go OSP p. Edmunda Króla.

Debatę poprowadziły: Katarzyna 

Wosińska – wicedyrektor Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Smardzewicach 

i Ofi cer Prasowy  Komendy Powiatowej 

Policji w Tomaszowie Mazowieckim – 

nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawli-

kowska
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Smardzewicach zdobył III miej-
sce w ogólnopolskim konkursie 
SElfi e+. Celem konkursu jest prezen-

tacja działań podejmowanych w ramach 

W objęciach Europy
programu Erasmus+. Zdjęcie zatytułowa-

ne „W objęciach Europy” wykonane mo-

bilności w Belgii oraz jego opis znalazły 

się na podium. Razem z naszymi partne-

rami tworzymy jedną całość. Jesteśmy jak 

puzzle, bez jednego z nas układanka traci 

sens „W objęciach Europy” czujemy się 

fantastycznie. Układanka podczas każdej 

mobilności ma nam przypominać, że je-

steśmy jednością i razem musimy trosz-

czyć się o losy Europy. To jeden z celów 

naszego projektu – zwiększenie poczucia 

odpowiedzialności za Unię Europejską.

Są takie dwa szczególne dni w roku, w któ-

rych Mama i Tato mają swoje święto. Z tej 

okazji dzieci z Publicznego Przedszkola w 

Wąwale oraz z oddziału w Ciebłowicach 

Dużych, zaprosiły swoich kochanych ro-

dziców na uroczystość z okazji ich święta. 

Mali artyści, począwszy od maluszków, 

po starszaki dali z siebie wszystko, peł-

ni zapału i zaangażowania deklamowali 

wierszyki, wyśpiewali z serca piosenki, 

oraz tańczyli przygotowane ze swoimi 

paniami układy taneczne. Prezentowane 

programy  artystyczne u wielu mam wy-

wołały uśmiech a czasem nawet łzy wzru-

szenia. Zrobione z miłością i ujmującą 

prostotą laurki z życzeniami, wręczone 

po występie oraz szczery uścisk ukocha-

nej mamy i taty były wyrazem głębokiej 

miłości i podziękowania za to, że są, że 

kochają, i że są najlepsi na całym świecie.

Mama i Tato mają swoje święto

Już po raz szósty w Zespole Szkół w Wia-

dernie w niedzielę 14 czerwca odbył się 

festyn rodzinny, na który zaproszeni byli 

wszyscy mieszkańcy Wiaderna, Swol-

szewic Małych, Tomaszowa Mazowiec-

kiego i okolic. Warto było wziąć w nim 

udział, bo poza dobrą zabawą niemal do 

Festyn rodzinny z akcją charytatywną
północy na uczestników czekała możli-

wość zaangażowania we wspólną spra-

wę: pomoc pięcioletniemu Natankowi – 

wychowankowi szkoły. Rada Rodziców 

oraz dyrekcja szkoły zadecydowały, by 

część dochodu z imprezy, a także cały 

dochód z licytacji wartościowych i cie-

kawych fantów przekazać na rehabilita-

cję dziecka. W pomoc Natankowi zaan-

gażowali się m.in. wybitni artyści: jeden 

z najbardziej znanych współczesnych 

malarzy polskich Józef Panfi l, profesor 

Akademii Sztuk Pięknych Wojciech Le-

der oraz profesor łódzkiej „Filmówki” 

Tomasz Komorowski. Uczestnicy aukcji 

mogli również postawić na gadżety Te-

lewizji Polskiej z autografami znanych 

dziennikarzy, vouchery na zabiegi ko-

smetyczne dla pań, przelot paralotnią z 

instruktorem oraz kilka niespodzianek. 

Dochód z aukcji wyniósł ponad osiem 

tysięcy złotych. Festyn w Wiadernie 

już na stałe wpisał się w lokalny kalen-

darz popularnych imprez gminnych. W 

tym roku w programie oprócz wystę-

pów szkolnych dzieciaków można było 

usłyszeć wykonawców: Sebiego, Adama 

Wiączka z zespołem Weavers, Pawła No-

waka i Iwonę Kmiecik – fi nalistów Ido-

la oraz Must be the Music oraz zespoły 

Claris, Maxi Dance i Mix Dance – przed-

stawicieli muzyki Disco Polo. Wszystko 

przeplecione było zabawami poza sce-

ną, zawodami sportowymi, losowaniem 

szczęśliwego uczestnika festynu, w któ-

rym główną nagrodą był rower oraz 

dyskoteką prowadzoną przez DJ i poka-

zem fajerwerków. Wszyscy uczestnicy 

świetnie się bawili i zapowiedzieli się na 

udział w festynie w przyszłym roku.
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REKREACJA SPORT

Czerwiec rozpoczął się od 22 Biegu o 

Puchar Wójta Gminy Tomaszów Ma-

zowiecki. Tegoroczna edycja zawodów 

okazała się być rekordowa pod względem 

biorących w niej udział uczniów – liczba 

ta oscylowała w granicach 250. W szko-

łach podstawowych uczniowie starto-

wali w czterech kategoriach wiekowych 

z podziałem na dziewczęta i chłopców. 

Przy czym najmłodsi (klasy pierwsze 

oraz drugie) biegli razem. Dystanse, na 

których swoich sił próbowali uczniowie 

to odpowiednio: dla klas I–II oraz III–IV 

– 400 m; dla klasy V–VI – dla dziewcząt 

600 m, dla chłopców 800 m. Gimnazja-

Biegi o Puchar Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
liści rywalizowali w trzech kategoriach 

wiekowych. Tym razem w każdej z nich 

chłopcy i dziewczęta biegli oddzielne. 

We wszystkich klasach gimnazjalnych 

dziewczęta musiały przebiec ok. 800 m, a 

chłopcy ok. 1000 m. Najlepszych zawod-

ników z kategorii nagradzano medalem, 

dyplomem i nagrodą rzeczową. Podczas 

zawodów uczestnicy zdobywali punkty 

pozwalające na sklasyfi kowanie szkół. W 

kategorii szkół podstawowych wygrała 

Szkoła Podstawowa w Smardzewicach. 

Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum 

wywalczyli uczniowie z Komorowa. 

Zwycięzca klasyfi kacji otrzymał puchar. 

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze „Spała 2015” od-

były się 21 czerwca 2015 roku na stadionie Ośrodka Przygoto-

wań Olimpijskich w Spale. Między sobą rywalizowały drużyny 

z terenu Powiatu Tomaszowskiego. Gminę Tomaszów Mazo-

wiecki reprezentowały jednostki OSP Twarda i OSP Smardze-

wice. Na ogólną liczbę 11 drużyn męskich oraz 4 drużyn żeń-

skich startujących w zawodach, nasi okazali się najlepsi. 

Wyniki w klasyfi kacji generalnej: I  miejsce – OSP Twarda, 

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze

II miejsce – OSP Smardzewice, III miejsce – OSP Tomaszów Ma-

zowiecki. W grupie żeńskiej: I miejsce – OSP Smardzewice, II 

miejsce – OSP Twarda, III miejsce – OSP Strzemeszna

Prasłowiańskie bóstwa na rajdzie w Łaznowie
25 kwietnia członkowie Szkolnego Ko-

ła PTSM działającego w ZS Komorów 

uczestniczyli w rajdzie w Łaznowie. Po 

rozpoczęciu reprezentanci drużyn z 

Kleszczowa, Tomaszowa Maz. Wolbo-

rza, Straszowa, Szynczyc, Komorowa, 

Gimnazjum z Popielaw, a także Łaznowa, 

przystąpili do pisania testów: wiedzy eko-

logicznej i wiedzy o PTSM. Następnym i 

najbardziej oczekiwanym punktem raj-

du, było wyruszenie w trasę, podczas któ-

rej drużyny miały okazję spotkać wiele 

słowiańskich istot o nadprzyrodzonych 

mocach. W lesie i jego pobliżu czaiły się 

magiczne stwory, przed którymi należało 

wykazać się sprytem, wiedzą i sprawno-

ścią fi zyczną. Po zakończeniu rajdu od-

było się ognisko połączone z pieczeniem 

kiełbasek, a następnie komisja podliczyła 

punkty i nagrodziła zwycięskie drużyny. 

Zespół z Komorowa zajął IV miejsce. 



Wydawca: Gmina Tomaszów Mazowiecki, 

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, 

tel. 44 724 55 73

Więcej informacji na stronie internetowej 

www.gminatomaszowmaz.pl

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

ul. Główna 90, 97-200 Tomaszów Maz., 

tel. 44 734 00 22

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

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

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

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

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

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

 GODZINY PRACY URZĘDU I JEDNOSTEK 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–16.00 
Kasa w Urzędzie jest czynna co-
dziennie w godzinach 8.00–14.00, 
natomiast wpłat można również 
dokonywać bez prowizji w oddzia-
łach Banku Spółdzielczego w Białej 
Rawskiej w godzinach 8.15–16.30.
Najbliższy oddział znajduje się 
nieopodal Urzędu Gminy na ul. 
św. Antoniego 16

29 maja uczniowie z okolicznych gmin 

mieli okazję wziąć udział w imprezie 

sportowej organizowanej przez Central-

ny Ośrodek Sportu w Spale w ramach 

akcji Polska Biega. Dzieci z podstawówki, 

jak i młodzież gimnazjalna mogły spraw-

dzić swoje umiejętności i wytrzymałość 

na dystansie 1,2 kilometra. W biegach 

tych uczestniczyli zawodnicy ze szkół 

ze Smardzewic i Komorowa, zarówno 

ci młodsi, jak i starsi. Najbardziej uda-

ną impreza ta okazała się być dla Jakuba 

Janeczka, który w swojej kategorii zajął 

zaszczytne III miejsce. Pozostali biegacze 

Polska Biega poradzili sobie równie dobrze i oprócz 

przebiegniętych cennych kilometrów 

każdy z nich otrzymał medal za podję-

tą walkę. Dodatkowo COS przygotował 

wiele atrakcji, a jedną z nich była moż-

liwość spotkania się ze wspaniałymi i 

wybitnymi polskimi sportowcami. Rad w 

konsekwentnym dążeniu do celu udziela-

li Yared Shegumo – maratończyk, srebr-

ny medalista Mistrzostw Europy w Zury-

chu, Damian Janikowski – zapaśnik, brą-

zowy medalista Igrzysk Olimpijskich w 

Londynie oraz Wanda Panfi l-Gonzalez – 

maratonka, złota medalistka Mistrzostw 

Świata w Tokio. Chwile spędzone w tak 

doborowym towarzystwie na pewno zo-

staną w głowach uczniów na długo. 

Wzorem lat ubiegłych w ramach spraw-

dzenia gotowości bojowej jednostek 

OSP do realizacji zadań ochrony lud-

ności, w dniu 14.06.2015r. na boisku 

sportowym w Smardzewicach odbyły się 

zawody sportowo-pożarnicze. W zawo-

dach udział wzięło: 8 zespołów seniorów, 

2 drużyny żeńskie (OSP Twarda i OSP 

Smardzewice) i 2 drużyny młodzieżowe 

(OSP Wąwał i OSP Chorzęcin).

W kwalifi kacji generalnej uzyskano 

następujące wyniki: Seniorzy: I miejsce 

– OSP Smardzewice, II miejsce – OSP 

Twarda, III miejsce – OSP Zawada. 

Kobiece drużyny pożarnicze: I miejsce 

– OPS Smardzewice, II miejsce – OSP 

Twarda. Drużyny młodzieżowe z OSP 

Wąwał i OSP Chorzęcin zostały sklasy-

fi kowane na równorzędnym pierwszym 

miejscu. 

Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Gminnych Jednostek OSP

Liczna grupa widzów mogła bezpo-

średnio podziwiać kunszt i zaangażowa-

nie strażaków, a zwłaszcza tych najmniej-

szych z OSP Chorzęcin. Wójt Gminy 

Franciszek Szmigiel ufundował dla zwy-

cięzców puchary oraz nagrody rzeczowe.


