Dzisiaj oddajemy w Wasze ręce pierwszy egzemplarz gminnego informatora. Chcemy (wszyscy biorący udział
w tworzeniu tego pisma) przekazywać
Wam rzetelne informacje na temat
życia publicznego w naszej „małej ojczyźnie”. Będą to informacje bieżące
dotyczące najważniejszych wydarzeń
kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, sportowych. Znajdą się też informacje o tym, co robimy w gminie
w zakresie poprawy infrastruktury,
bezpieczeństwa mieszkańców, nowych
inwestycji itp. Chcemy, aby ten nasz
informator tworzyli również tzw. korespondenci z terenu poprzez przekazywanie swoich uwag, opisów miejscowych wydarzeń, podejmowanych inicjatyw i różnego rodzaju ciekawostek
z życia miejscowości. Nie mamy wielkich zapędów dziennikarskich, ale zapewniamy że będziemy się posługiwać
bardzo zrozumiałym językiem i rze-

telnymi danymi, które pozwolą Wam
z jeszcze większym zaangażowaniem
włączyć się w nurt gminnego życia.
Na zakończenie proszę o wyrozumiałość dla zespołu redakcyjnego i zapewniam, że każdy następny numer informatora będzie dziennikarsko lepszy.
Informator będzie ukazywał się
bezpłatnie w nakładzie około 3 tys.
egzemplarzy, jeden raz na kwartał i zazwyczaj w ostatnim miesiącu
kwartału. Rozprowadzany będzie
przez nasze szkoły, miejscowe sklepy,
a także poprzez sąsiedzki kolportaż.
Zależy nam szczególnie, aby docierał
do osób starszych i tych, które nie mają dostępu i możliwości skorzystania
z internetu, bowiem w takiej formie
też będzie dostępny. Życzę przyjemnej
lektury.
Z poważaniem
FRANCISZEK SZMIGIEL
Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Drodzy Mieszkańcy
Gminy Tomaszów Mazowiecki
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2014 Rok.
Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL
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DOŻYNKI PREZYDENCKIE – SPAŁA 2013
W dniach 14–15 września 2013 roku w
Spale odbyły się Ogólnopolskie Dożynki
Prezydenckie.
Uroczystość rozpoczęła się w sobotę
od konkursu na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy, w którym udział wzięła
małżonka prezydenta – Anna Komorowska. Na scenie w centrum Spały
odbywały się występy między innymi
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Sami Swoi” z Twardej. Odwiedzić można
było również stoisko promocyjne gminy,
na którym przez dwa dni panie z Koła

Gospodyń Wiejskich z Twardej prezentowały tradycyjne potrawy regionalne,
godne podniebienia nawet najwybredniejszego smakosza.
W niedzielę, w drugim dniu Dożynek, na scenie głównej w COS w oczekiwaniu na przyjazd Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Anny Komorowskiej można było obejrzeć występy
Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”
Mszę w intencji rolników celebrował biskup łowicki. Swoją piękną grą uroczystość uświetniła orkiestra dęta ze Smar-

SPOTKANIE WIGILIJNE W ŁAZISKU
Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu,
które odbyło się 13 grudnia 2013 r. w
świetlicy wiejskiej w Łazisku. Uroczystość została zorganizowana przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Łaziska. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele
gminy, sołectwa Łazisko, księża oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy. Rolę gospodyni pełniła przewodnicząca KGW p. Irena Bober, która serdecznie powitała zaproszonych gości.
Wójt Franciszek Szmigiel podziękował
wszystkim za dotychczasową współpracę i złożył najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego
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Narodzenia i Nowego Roku, życzenia
popłynęły również od przewodniczącej
Rady Gminy Krystyny Pierścińskiej oraz
z-cy wójta Sławomira Bernackiego. Modlitwą odmówioną przez ks. Józefa Jelenia proboszcza parafii św. Małgorzaty w
Chorzęcinie rozpoczęła się najważniejsza część spotkania, dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania.
W świąteczny nastrój gości wprowadził
program słowno-muzyczny przygotowany przez panie z KGW oraz dziewczynki ze świetlicy wiejskiej. Po wspólnym
odśpiewaniu kolęd, wszyscy uczestnicy
spotkania, oprócz doznań duchowych,
mogli posilić się wigilijnymi potrawami.

dzewic. Po Mszy Świętej uczestnicy dożynek utworzyli wielobarwny korowód,
który spod Kaplicy przeszedł na stadion
COS, gdzie po przekroczeniu symbolicznej bramy dożynkowej, Parę Prezydencką powitał Marszałek woj. łódzkiego
– Witold Stępień w asyście Ani Robak
i Kacpra Głowy – dzieci z Dziecięcych
Zespołów Pieśni i Tańca „Sami Swoi” i
„Mali Smardzewianie”. W uroczystości
dożynkowej uczestniczył Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki – Pan Franciszek
Szmigiel oraz Przewodnicząca Rady
Gminy – Krystyna Pierścińska. Na rozpoczęcie uroczystości hymn państwowy odegrała Orkiestra Dęta z Zawady.
Tradycyjnym bochnem chleba z tegorocznych zbóż parę prezydencką powitali starostowie dożynek, zaś przybyłych
gości symbolicznie chlebem częstowały
dzieci z zespołu „Mali Smardzewianie”.
W późnych godzinach popołudniowych na scenę w centrum Spały wkroczył
zespół „Mali Smardzewianie”, by bawić
zgromadzoną publiczność skocznymi ludowymi rytmami. W tym samym czasie
panie z KGW w Twardej zmagały się w
konkursie na najlepsze powidła śliwkowe. Oryginalny smak i ciekawa prezentacja potrawy zyskały uznanie w oczach
jury i panie wywalczyły trzecie miejsce.
Nagrody zwycięzcom wręczył dyrektor
Agencji Rynku Rolnego w Łodzi – Marek Mazur. Na zakończenie uroczystości
dożynkowej wystąpił zespół Enej.

Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z
nadchodzącym Nowym Rokiem.

WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ
W listopadzie obchodziliśmwy hucznie
Dzień Niepodległości – polskie święto
upamiętniające odzyskanie niepodległego bytu państwowego w 1918 roku. Niepodległość nie była nam jednak podarowana, ale krwawo wywalczona.
W 1939 roku Naród Polski zmuszony był ponownie wystąpić w obronie
własnej suwerenności. W dniach 5–7
września 1939 roku na terenie gminy
Tomaszów Mazowiecki ciężkie walki toczyła 13 Kresowa Dywizja Piechoty. Rubież obronna dywizji przebiegała w pasie
Wiaderno–Dąbrowa–Kolonia Zawada–
Łazisko–Cekanów. W przyległych, do
tych miejscowości, okolicznych lasach
wciąż znajdują się stanowiska bojowe
artylerii polowej i okopy strzeleckie. Aby
podkreślić znaczenie ofiary złożonej

przez żołnierza polskiego, walki pod Tomaszowem Mazowieckim zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej
z tablic: „PIOTRKÓW–TOMASZÓW
MAZOWIECKI 5–7 IX – 1939”.
Nie wiem jak dużo hipokryzji musi
ktoś posiadać w sobie, aby z jednej strony cieszyć się wywalczoną wolnością, a
z drugiej dokonywać takich aktów wandalizmu jak na załączonej fotografii, wykonanej miejscu tragicznych wydarzeń
1939 roku. Tam ginęli żołnierze polscy!
Jako oficer Wojska Polskiego, wychowany jeszcze na zdrowych ideałach,
gdzie obowiązywała zasada: „może się
zdarzyć robienie głupstw, ale nigdy
świństw” apeluję do mieszkańców gminy uszanujcie miejsca martyrologii żoł-

Jedno ze stanowisk baterii pułkowej artylerii polowej zasypane płytami eternitu

nierza polskiego jak długo jest to jeszcze
możliwe. Historia dowodzi, że każdy Naród nie szanujący własnej historii przestaje być Narodem.
mjr rez. SŁAWOMIR BEZAT

ZMIANY W ORGANIZACJI PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH
Organizacja placówek przedszkolnych
zapewnia każdemu dziecku w wieku 3–6
lat miejsce w przedszkolu prowadzonym
przez gminę.
Od 1 września 2013r. na podstawie
uchwał podjętych przez Radę Gminy
Tomaszów Mazowiecki placówki przedszkolne w Wąwale i w Ciebłowicach Dużych połączone są w jedną placówkę zarządzaną przez jednego dyrektora Panią
Małgorzatę Gaust.
Analogicznie placówki w Twardej i w
Smardzewicach tworzą jedną jednostkę
budżetową wchodzącą w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewi-

cach, kierowanego przez Pana Waldemara
Fijałkowskiego. Przeprowadzone zmiany
nie wpłynęły na dostępność naszych dzieci do przedszkoli, we wszystkich miejscowościach, w których istniały przedszkola,
bez żadnych ograniczeń opieka przedszkolna jest w pełni zapewniona.
Zmiany organizacyjne przyczyniły
się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania placówek przedszkolnych w
skali całej gminy. Dzięki zaoszczędzonym środkom zapewniono maluchom
dodatkowe zajęcia na koszt gminy. Do
30 czerwca zajęcia z rytmiki i zajęcia
logopedyczne prowadzone tylko w nie-

których przedszkolach obciążały bezpośrednio rodziców.
Od nowego roku szkolnego na podstawie decyzji Wójta Gminy, dyrektorzy
wszystkich placówek przedszkolnych
zostali upoważnieni do zorganizowania
dodatkowych zajęć z rytmiki, z języka
obcego, Z logopedii.
Za wszystkie te zajęcia rodzice nie
ponoszą żadnych opłat.
W roku szkolnym 2012/2013 do naszych przedszkoli uczęszczało 369 dzieci
i funkcjonowało 15 oddziałów, od września br. uczęszcza 388 i jest zorganizowanych 16 oddziałów przedszkolnych.

SPORT

wo, drużyna chłopców z tejże szkoły zdeklasowała inne reprezentacje, zajmując I
miejsce we wspomnianej klasyfikacji.

24 września 2013 r. miały miejsce Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. Zawody te odbyły się w Tomaszowie Maz. i
okazały się szczęśliwe dla zawodników ze
Szkoły Podstawowej z Wiaderna. Sukcesem skończył się udział Patryka Bożyka
(uczeń VI klasy), który zajął IV miejsce.
Patryk uplasował się również na 3 pozycji
w klasyfikacji międzygminnej. Dodatko-

***
Tenis stołowy to dyscyplina, w której zawodnicy z Wiaderna plasują się w czołówce. Tym razem dziewczęta z gimnazjum
solidnie zapracowały na sukces. Najpierw
zajęły II miejsce w zawodach międzygminnych odbywających się w Rzeczycy. Miejsce to zapewniło im awans do kolejnego
etapu rozgrywek. Reprezentantki Wiader-

na, jak burza przeszły zawody powiatowe
w Białobrzegach, plasując się również na
II pozycji. Ostatecznie dziewczęta zakończyły zmagania w Gorzkowicach na IV
lokacie w zawodach rejonowych.
***
Reprezentacja piłki ręcznej chłopców
z Gimnazjum z Zawady dumnie reprezentowała swoją szkołę w zawodach
międzygminnych odbywających się w
Ujeździe. Ich umiejętności pozwoliły na
zajęcie III miejsca w tych rozgrywkach.
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CZYŻBY OSTATNIA EKSHUMACJA?
W miesiącu wrześniu ubiegłego roku
dokonano na terenie gminy Tomaszów
Maz. ekshumacji ofiar II Wojny Światowej z leśnych mogił znajdujących się w
okolicy miejscowości Dąbrowa. W latach 1939–1945 hitlerowcy dopuszczali
się bestialskich mordów na obywatelach
polskich, a bezprawne działania próbowali zacierać dokonując pochówku
zwłok w nieznanych miejscach. Takim
miejscem był niewątpliwie las w sąsiedztwie miejscowosci Dąbrowa. Dzięki
działaniom Pana Laska sołtysa wsi Dąbrowa oraz Pani Barbary Danowskiej
mieszkanki Tomaszowa Mazowieckiego
udało się doprowadzić do ekshumacji
oraz godnego pochówku wydobytych
szczątków na cmentarzu parafialnym w
Chorzęcinie.
Koszty ekshumacji, badań antropologicznych oraz ponownego pochówku
pokrył Łódzki Urząd Wojewódzki. Niestety nie udało się ustalić danych personalnych ekshumowanych osób.
ANALIZA ANTROPOLOGICZNA WYKAZAŁA:
Mogiła I • Mężczyzna w wieku 25–40
lat, wzrost około 175–189cm, masywna
budowa ciała, duża szerokość barków,
silna asymetria długości kończyn dolnych, kończyna lewa o około 7–8 cm
krótsza od prawej (kulał). Zastrzelony
strzałem w tył głowy.

Mogiła II • Luźne kości szkieletowe
dwóch osób, wiek w granicach 20–35 lat,
wysokość ciała 168cm oraz 170–172 cm.
Prawdopodobnie są to szczątki żołnierzy
polskich z 13 Kresowej Dywizji Piechoty
broniących Tomaszowa Mazowieckiego
we wrześniu 1939 roku. Z relacji świadków
wynika, że szczątki ofiar zostały ujawnione
po wojnie w trakcie pobierania okolicach
Dąbrowy piasku w do budowy rurociągu i
przeniesione do wspólnej mogiły.
Mogiła III • Szkielet mężczyzny w wieku 50–60 lat, wysokość ciała 170–171 cm.
Osoba o przeciętnej budowie ciała bez

CO DALEJ Z KOMUNIKACJĄ ZBIOROWĄ?
Od nowego roku czeka nas reorganizacja transportu zbiorowego na terenie
gminy. Związane jest to ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu MZK
w Tomaszowie Maz. Dotychczas MZK
funkcjonował jak zakład budżetowy i w
ramach porozumienia międzygminnego
był dotowany przez gminy, a szczególnie
przez właściciela, czyli miasto Tomaszów
Maz. Od 1 stycznia zakład będzie funkcjonował jako spółka prawa handlowego
ze 100 % udziałem miasta, które jednocześnie będzie „operatorem” transportu
zbiorowego na terenie objętym nowym
porozumieniem międzygminnym. Ze
wstępnych rozmów z „operatorem” wie-
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my, że koszty znacznie wzrosną, szczególnie dla gmin wiejskich. Z analiz ekonomicznych wynika, że będziemy więcej
dopłacać do tzw. wozokilometra i stawka
wynosić będzie ponad 4 zł. Dotychczas
autobusy MZK przejeżdżały średnio
miesięcznie około 30 tys. km (razem z
dowozem dzieci do szkół). Gdybyśmy po
1 stycznia 2014 r. chcieli utrzymać taką
liczbę kursów i wozokilometrów, musielibyśmy zapłacić 1,5 miliona złotych. Jest
to ogromny wydatek bieżący z naszego
budżetu i po prostu nas na to nie stać.
Aktualnie w budżecie na 2014 r. mamy zabezpieczoną kwotę 800 tys. zł i musimy ją racjonalnie zagospodarować.

wyraźnych zmian degeneracyjnych.
Zwłoki, jako jedyne, były ułożone w
trumnie. Bardzo możliwe, że jest to jeden z mieszkańców okolicznych wsi.
Jest to chyba już ostatnia ekshumacja
na terenie gminy. Na dzień dziejszy wójt
nie dysponuje żadnymi informacjami o
lokalizacji innych nieznanych mogił. Jeżeli ktoś z mieszkańców posiada wiedzę,
która przybliżyłaby nas do ustalenia danych personalnych ekshumanych osób
lub też informacjami o innych leśnych
mogiłach do tej pory nie odkrytych, bardzo proszę o kontakt z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Pełnomocnik ds. Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
SŁAWOMIR BEZAT

Do 15 grudnia 2014 r. otrzymamy wyniki badań ankietowych, które pozwolą
nam na zaplanowanie tras przejazdowych. Pełna analiza będzie wykonana w
I kwartale (badania robione są razem z
miastem i sąsiednimi gminami) i prawdopodobnie od II kwartału zostanie ustalony ostateczny kształt rozkładu jazdy. Do
tego momentu jedynym możliwym rozwiązaniem jest ograniczenie na liniach
MZK. Jesteśmy po rozmowach z właścicielami busów i oni deklarują, że uzupełnią komunikację miejską tak, że mieszkańcy nie powinni tego mocno odczuć.
Zanim sytuacja się unormuje proszę
o wyrozumiałość, a właścicieli prywatnych samochodów o sąsiedzką przysługę
dla niezmotoryzowanych. Jest to nasza
wspólna sprawa i wspólny budżet.

MIESZKANIA KOMUNALNE
Gminny Zakład Komunalny w roku
2013 wykonał zadanie inwestycyjne pn:
Przebudowa budynku w miejscowości
Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki. Przebudowywany budynek,
własność Gminy na podstawie umowy
przekazania od Starostwa Powiatu Tomaszowskiego, spełniał funkcję Ośrodka
Zdrowia. Wykonawcą całej inwestycji
był Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok z Radomia. Całkowity koszt inwestycji to 470.000,00 zł
(brutto). Prace rozpoczęto na początku
maja bieżącego roku i ukończono wraz
z uzyskaniem decyzji na użytkowanie
19.11.2013 r.
Umowa z Wykonawcą obejmowała:
1. Rozbudowę obiektu (dobudowa klatki schodowej).
2. Przebudowę istniejących pomieszczeń.
3. Nadbudowę oraz zmianę konstrukcji
dachu.
4. Wymianę infrastruktury technicznej.
5. Zagospodarowanie terenu
Dane techniczne obiektu przed rozbudową:

– powierzchnia użytkowa – 341,15 m²
– powierzchnia zabudowy – 153,02 m²
– kubatura – 1225,00 m³
Dane techniczne rozbudowywanego obiektu:
– powierzchnia użytkowa – 366,93 m²
– powierzchnia rozbudowy – 170,12 m²
– kubatura – 1700,00 m³
Rozbudowa polegała na dobudowaniu od strony północno-zachodniej klatki schodowej o wym. 4,44 x 5,10, spełniającej warunki techniczne obowiązujące dla budynków wielorodzinnych
Przebudowa obejmowała roboty rozbiórkowe i roboty modernizacyjne.
Zakres robót remontowych obejmował:
– wykonanie płyt stropowych w stropach nad piętrem i parterem w miejscu demontażu klatek schodowych,
– wykonanie nowych ścianek działowych,
– zamurowanie otworów okiennych,
– wykonanie komina do kotłowni,
– naprawa i uzupełnienie istniejącej
wylewki podłogowej (około 90%) na
wszystkich kondygnacjach,
– wykonanie robót wykończenia wnętrz,

TERENY REKREACYJNE DLA DZIECI
Nasza Gmina już od kilku lat jest aktywnym członkiem Lokalnej Grupy Działania
– Stowarzyszenie Doliny Pilicy. Działania
Stowarzyszenia mają na celu rozwój obszarów wiejskich, promocje środowiska naturalnego i krajobrazu oraz rozwój turystyki
i rekreacji. Poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu mamy możliwości uzyskania
wsparcia finansowego dla przedsięwzięć
wpisujących się w cele strategiczne LGD.
Gmina już kilkukrotnie pozyskiwała środki unijne za pośrednictwem LGD. Ostatnim takim zamierzeniem inwestycyjnym
jest urządzenie terenów rekreacyjnych
przy ulicy Ostrowskiego w Smardzewicach. Koszt przedsięwzięcia wynosi około
199.500 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę
100.000 zł ze środków unijnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach inwestycji:
– wykonano ciągi komunikacyjne z
kostki betonowej bezfazowej,

– ułożono bezpieczną gumową nawierzchnię pod wysokie urządzenia
zabawowe,
– zamontowano urządzenia zabawowe
typu: zestaw wieloelementowy, sprężynowce, huśtawki podwójne, huśtawka wagowa, lokomotywa z wagonem, karuzela tarczowa i piaskownica
– zainstalowano urządzenia sportowe
typu: ścianka gimnastyczna, linarium
stożek, równoważnia łamana, stół do
tenisa stołowego, twister, surfer, wioślarz
– ustawiono elementy małej architektury typu: altana, ławki, kosze, stojak na
rowery
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” z
Jarosławia.
Mam nadzieję, że nowopowstały
teren rekreacyjny będzie atrakcyjnym
miejscem na zabawę z dziećmi, spo-

– montaż stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej,
– montaż drzwi wewnętrznych,
– ocieplenie ścian, stropu nad piętrem i
stropu nad piwnicą od spodu.
Wykonano nowy czterospadowy
dach pokryty blacho dachówką o kącie
nachylenia 25º.
Budynek jest ogrzewany paliwem
stałym, w kotłowni znajduje się kocioł
węglowy z zasobnikiem i podajnikiem o
mocy 25 kW.
W ramach inwestycji został również
utwardzony kostką betonową dojazd,
parking i plac na pojemniki na śmieci.
W wyniku przebudowy budynku powstały 4 mieszkania komunalne w tym
jedno na parterze przystosowane dla
osoby niepełnosprawnej. Powierzchnia
użytkowa mieszkań po rozbudowie i
przebudowie: Mieszkanie nr 1 – 50,29
m², Mieszkanie nr 2 – 50,47 m², Mieszkanie nr 3 – 52,86 m², Mieszkanie nr 4
– 52,88 m²
W pierwszej kolejności mieszkania
zostaną przydzielone rodzinom mieszkającym w budynku wielorodzinnym w
Koloni Zawada, który jest w złym stanie
technicznym.

tkania z przyjaciółmi czy też spędzanie
wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na nim osób jest obecnie instalowany monitoring wizyjny a na wiosnę przyszłego roku zostanie ustawione
oświetlenie parkowe. Planujemy również
dokonać nasadzeń ozdobnych krzewów i
drzewek
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BOISKO PRZYSZKOLNE W WIADERNIE

W sierpniu br. zakończyła się budowa
przyszkolnego kompleksu boisk sportowych usytuowanych przy Zespole Szkół
w Wiadernie.
W ramach inwestycji powstało:
– boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej o
wymiarach 44,0x30,92 m,
– boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 18,29x36,57 m,
– bieżnia o pow. 962,48 m²,
– skocznia w dal o pow. 24 m².
Obiekty posiadają nawierzchnię kauczukowo-poliuretanową. Boiska zostały
wyposażone w elementy stałe typu: słupki, bramki, siatki i piłkochwyty.
Ponadto wykonano oświetlenie boisk
oraz ciągi komunikacyjne przy boiskach.
W ramach zadania inwestycyjnego dodatkowo ogrodzono teren szkoły.
Wykonawca inwestycji była firma
MORIS-SPORT Sp. z o.o. z Warszawy.
Łączny koszt budowy boisk sportowych
wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł
1.001.826,30 zł.
Gmina Tomaszów Mazowiecki
uzyskała dofinansowanie od Ministra
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Wojewódzkiego programu
rozwoju bazy sportowej w wysokości
200.000,00 zł.
Budowa boisk wielofunkcyjnych pozwoli na rozszerzenie oferty dydaktyczno-sportowej. Będą z nich korzystali
zarówno uczniowie Zespołu w Wia-
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dernie jak i mieszkańcy miejscowości
Wiaderno i okolic. W ramach organizacji sportu szkolnego dla dzieci i młodzieży będą prowadzone rozgrywki w

piłkę koszykową, siatkową i ręczną oraz
w tenisa ziemnego. Dla najmłodszych
dzieci będą organizowane gry i zabawy ruchowe kształcące umiejętności
sprawnościowe na ich poziomie rozwoju fizycznego. Obiekt dodatkowo będzie
wykorzystywany do prowadzenia zajęć
sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć
pozalekcyjnych w roku szkolnym, a także udostępniany dla dzieci, młodzieży i
dorosłych w okresie wakacyjnym. Dzięki temu stworzone zostaną podstawy i
szanse rozwoju dla aktywnego i zorganizowanego wypoczynku. Mieszkańcy
Wiaderna i okolic będą mogli aktywnie
i świadomie uprawiać sport i rekreację,
promując w ten sposób aktywne formy
spędzania wolnego czasu. Ponadto boiska i teren wokół będą mogły być miejscem organizacji festynów i pikników
sportowych integrujących społeczność
lokalną, co wpłynie na zmniejszenie
agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

NOWE BOISKO W WĄWALE
W listopadzie zakończyła się budowa
kolejnego boiska sportowego w naszej
gminie. Nowy obiekt jest usytuowany
przy budynku świetlicy w Wąwale. Przy
sprzyjającej pogodzie mieszkańcy Wąwału i okolic mogą już korzystać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, które
umożliwia grę w piłkę siatkową i koszykówkę. Boisko posiada nawierzchnię
poliuretanową o wymiarach 15,00m x
28,00m, zostało wyposażone w elementy
stałe i rozbieralne, typu: słupki, bramki,

siatki itp. W celu polepszenia warunków
użytkowania obiekt został ogrodzony
siatką o wysokości 4 m. Wykonawcą
inwestycji była firma KORTBUD Sp. z
o.o., z siedzibą koło Okuniewa. Łączny
koszt przebudowy boiska sportowego
wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł
195.717,00 zł brutto. Zapraszam wszystkich chętnych do korzystania z nowego
obiektu sportowego, który oferuje możliwość aktywnego spędzania wolnego
czasu.

PRACE W ZESPOLE SZKÓŁ W WIADERNIE
Wykonawca:
Spółka Jawna PAMAX P. Strojny, I. Strojna z Tomaszowa Mazowieckiego
Koszt robót budowlanych wraz z nadzorem: 99.575,20 zł brutto (97.939,30 zł
– roboty budowlane, 1.635,90 zł – nadzór inwestorski)
Zamówienie obejmowało:
– malowanie elewacji szkoły
– wymianę parapetów

– wymianę 2 szt. okien
– demontaż krat w elewacji budynku
– wymianę pokrycia dachu wejścia do
piwnicy i szkoły z pokrycia papowego
na poliwęglan wraz z wymianą elementów konstrukcji stalowej
– wymianę okratowania świetlików
Prace zakończono w połowie września.
Zadanie inwestycyjne sfinansowane
ze środków własnych gminy.

VI GMINNY KONKURS KOLĘD – 2013
15 grudnia 2013 r. w świetlicy wiejskiej
w Komorowie odbył się VI Gminny
Konkurs Kolęd. Konkurs zorganizowany został przez wójta Gminy Tomaszów
Maz. i Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Maz. Zebranych na wspólnym
kolędowaniu powitała przewodnicząca
GKRPA Maria Robak. Uroczystość rozpoczął występ Natalii Mierzwy i Anastazji Jończyk – ubiegłorocznych laureatek
nagrodzonych główną nagrodą. Zgodnie z regulaminem w konkursie udział
wzięły przedstawiciele świetlic wiejskich z Cekanowa, Ciebłowic Dużych,
Chorzęcina, Godaszewic, Kwiatkówki,
Komorowa, Łaziska, Sługocic, Smardzewic, Swolszewic Małych i Wąwału oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach i jej filii w Twardej, Komorowie i Wiadernie. Młodzi wykonawcy
z niezwykłym zaangażowaniem prezentowali przygotowane kolędy i pastorałki.
Na zakończenie gościnnie wystąpiła Maria Zalewska z Komorowa. Po wysłuchaniu wszystkich artystów jury w składzie:
przewodniczący – Przemysław Sepkowski sekretarz gminy oraz członkowie:
Krystyna Pierścińska – przewodnicząca
Rady Gminy, Katarzyna Wosińska, Alicja
Węgrzynowska i Elżbieta Węgrzynowska
z GKRPA, Danuta Kocik – radna Rady

Gminy przyznało następujące miejsca w
poszczególnych kategoriach wiekowych:
5–7 lat • I miejsce – Paulinie Szewczyk
(świetlica w Komorowie), II miejsce –
Natalii Bilskiej (świetlica w Wąwale),
III miejsce – Roksanie Sęk (świetlica w
Kwiatkówce), Wyróżnienie – Darii Skonecznej (biblioteka w Twardej), Wyróżnienie – Weronice Walasik (świetlica w
Sługocicach)
8–11 lat • I miejsce – Dorocie Kurzyk
(biblioteka w Smardzewicach), II miejsce – Wojciechowi Wawrzyniakowi
(świetlica w Smardzewicach), III miejsce – Małgorzacie Wysmyk (biblioteka w

„SMARDZEWIANIE” NA BIAŁORUSI

Twardej), Wyróżnienie – Emilii Pawlak
(świetlica w Wąwale)
12–15 lat • I miejsce – Annie Mazur
(świetlica w Ciebłowicach Dużych), II
miejsce – Wiktorii Jończyk (biblioteka w
Twardej), III miejsce – Aleksandrze Zięba
(świetlica w Sługocicach), Wyróżnienie –
Dawidowi Kijo (biblioteka w Komorowie)
Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uczestnicy konkursu oraz goście, którzy tłumnie
przybyli podziwiać wykonawców zostali
serdecznie przyjęci przez bibliotekarkę
p. Wiolettę Jarosz oraz sołtysów i radnych z Komorowa i Zaborowa. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na
poczęstunek przygotowany przez Panie z
Koła Gospodyń Wiejskich z Komorowa.

Zespół Folklorystyczny Smardzewianie
w dniach 18–20 października 2013 r. gościł na zaproszenie zespołu „Raduńskie
Słowiki” działającego przy Gimnazjum
w Raduni na Białorusi. W sobotni wieczór z okazji Festiwalu Polskiej Kultury
zespół wystąpił z koncertem w Domu
Kultury w Raduni razem z zaprzyjaźnionym zespołem „Raduńskie Słowiki”
W ciągu dwóch dni zobaczyli Dom
rodzinny Czesława Niemena w Wasiliszkach Starych, kościół p.w. Matki
Boskiej Różańcowej w Raduni (80-lecie konsekracji) i zaśpiewali na mszy
świętej. Odwiedzono miasto Lida. W
sobotnie przedpołudnie zobaczyli jak
wygląda jarmark na Białorusi. Zespół
został przyjęty z wielką radością i serdecznością.
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KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAMY POŻAROM”
W dniu 25.11.2013r. odbyły się gminne
eliminacje ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Konkurs skierowany był
do dzieci i młodzieży z placówek przedszkolnych, szkolnych, świetlic środowiskowych oraz twórców amatorów.
Wielka szkoda, że na konkurs wpłynęły tylko prace ze szkół gminnych.
Niestety z przyczyn formalnych, związanych z regulaminem konkursu, do
etapu powiatowego mogła być zgłoszona
tylko ograniczona liczba prac. Niemniej
jednak wszystkie złożone prace plastyczne znalazły uznanie wśród członków

Gminnej Komisji Konkursowej. Aby
docenić młodych twórców prace opublikowano na stronie internetowej gminy
Tomaszów Maz. http://tomaszow-mazowiecki.e-tomaszowski.pl/
Poniżej publikujemy listę osób, których
prace skierowano do eliminacji powiatowych:
II Grupa – szkoła podstawowa
klasy I–III
1. Maksymilian Majda – klasa I (Szkoła
Podstawowa w Chorzęcinie). 2. Oliwia
Kubacka – klasa III (Szkoła Podstawowa
w Chorzęcinie). 4. Aleksandra Gonciarz
– klasa II (Zespół Szkół w Komorowie)
5. Julita Sypułek – klasa II (Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie). 6. Zuzanna

Smejda – klasa II Zespół Szkół w Komorowie)
III grupa – szkoła podstawowa
klasy IV–VI
1. Martyna Drzazga – klasa V (Zespół
Szkół w Komorowie). 2. Jakub Mularczyk – klasa V (Zespół Szkół w Zawadzie). 3. Igor Bąk – klasa IV (Zespół
Szkół w Zawadzie). 4. Wiktoria Szuwart
– klasa VI (Zespół Szkół w Zawadzie)
IV grupa – gimnazjum
1. Angelika Jaśkiewicz – klasa I (Zespół
Szkół w Wiadernie). 2. Krzystof Swarbuła – klasa I (Zespół Szkół w Zawadzie)
3. Wiktoria Swarbuła – klasa II (Zespół Szkół w Zawadzie). 4. Aleksandra
Swarbuła – klasa III (Zespół Szkół w
Zawadzie). 5. Dominika Jabrzyk – klasa
II (Zespół Szkół w Zawadzie). 6. Barłomiej Dworak – klasa III (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach)
Na uznanie zasługują opiekunowie
szkolni, których zaangażowanie osobiste
zaowocowało liczbą i jakością złożonych
prac konkursowych. Wśród nich wyróżnić należy Panią Barbarę Chmielnicką
z Zespołu Szkół w Zawadzie oraz Panią
Jolantę Fituch z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach. Pozostali
dyrektorzy placówek szkolnych (chyba
tylko przez nadmierną skromność) nie
ujawnili nauczycieli, którym moglibyśmy podziękować.
Pełnomocnik ds. Obronnych i
Zarządzania Kryzysowego
SŁAWOMIR BEZAT

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI
NA MIXERZE REGIONALNYM
Mixer Regionalny Łódzkie 2013 to impreza organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
która ma przybliżyć nam bogactwo i różnorodność naszego regionu. Mixer Regionalny odbywał się wokół i w hali Atlas
Arena. W miasteczku wystawienniczym
swój potencjał pokazywały samorządy
z całego regionu. W tegorocznej edycji
Gmina Tomaszów Mazowiecki swoje
stoisko promocyjne wystawiła w nie-

8

dzielę 8 września. Na stoisku obecny był
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Pan
Franciszek Szmigiel, inspektor ds. kultury Maria Robak oraz Agnieszka Jakubiak
ze świetlicy wiejskiej w Ciebłowicach
Dużych, która przygotowała wystawę
wyrobów z odzysku z gazet. Prace te zostały zauważone i zaproszeni zostaliśmy
przez TVP Łódź do zaprezentowania ich
szerszej widowni. Ponadto zapraszaliśmy do odwiedzenia naszej gminy roz-

dając materiały promocyjne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się mapy
i informatory turystyczne.

XIII POWIATOWY KONKURS DARCIA PIERZA
W wigilię św. Andrzeja w hali sportowej w
Rzeczycy odbył się XIII Powiatowy Konkurs Darcia Pierza. Po oficjalnym otwarciu
imprezy, wzorem lat ubiegłych, rozpoczęła się wielka puchowa rywalizacja między
trzyosobowymi zespołami kół gospodyń
wiejskich. Na tegorocznym konkursie
Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z
Łaziska, które w tej niełatwej rywalizacji zajęły drugie miejsce. Jury, oceniając poszczególne zespoły, nie tylko ważyło puch, ale
sprawdzało także, czy w zdartym puchu nie
ma całych piór i czy nie znajdują się w nim
szypułki. Ze zdartego pierza zostanie uszyta poducha dla dziecka, które jako pierwsze
urodzi się w gminie Rzeczyca w 2014 roku.
Pierzawka zakończyła się wiejską zabawą.

VI POWIATOWY KONKURS KISZENIA
KAPUSTY W BUDZISZEWICACH
W piątek 15 listopada 2013 roku w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach, odbył się VI Powiatowy Konkurs Kiszenia Kapusty. Organizatorami
konkursu byli: Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz, Wójt
Gminy Budziszewice – Marian Holak
oraz koła gospodyń wiejskich z Gminy
Budziszewice. W Powiatowym Konkursie Kiszenia Kapusty udział wzięły trzyosobowe reprezentacje wszystkich gmin
powiatu tomaszowskiego. Drużynowa

rywalizacja polegała na jak najszybszym
i najdrobniejszym poszatkowaniu trzech
główek kapusty i starciu marchewki.
Ocenie podlegał czas szatkowania i wygląd estetyczny pokrojonej kapusty. Ponadto komisja oceniała hasło reklamowe
i wygląd reprezentacji. Gminę Tomaszów Mazowiecki w zaciętej rywalizacji
reprezentowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Wiaderna. Panie w tej rywalizacji nie miały sobie równych i zdobyły
zaszczytne I miejsce.

VIII POWIATOWE ŚWIĘTO ZIEMNIAK – BRZUSTÓW 2013
VIII Powiatowe Święto Ziemniaka odbyło się w dniu 5 października w Brzustowie w gminie Inowłódz. Organizatorami
uroczystości byli: Wójt Gminy Inowłódz,
Starosta Powiatu Tomaszowskiego oraz
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu.
Atrakcją święta, oprócz degustacji regionalnych potraw z ziemniaka, był konkurs
na „Najlepszą Reklamę Ziemniaka”, w którym udział wzięły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tomaszowskiego.

Tradycyjnie odbył się konkurs na „Króla
Ziemniaka” oraz rzutu gumofilcem na odległość. Gminę Tomaszów Mazowiecki. w
konkursie na najciekawszą reklamę ziemniaka reprezentowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Komorowa, któremu towarzyszyła Inspektor ds. kultury Maria Robak.
Panie Swoim występem, wykonaną parą z
ziemniaków oraz potrawą zachwyciły jury
oraz zgromadzonych gości. Dzięki swojemu talentowi zdobyły I miejsce.
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JUBILEUSZ 50-LECIA I 60-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W piątek 18 października 10 par małżeńskich z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz dwie pary jubileusz
60-lecia. Uroczystość odbyła się w Zespole
Szkół w Zawadzie. W tym wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom towarzyszyły rodziny
oraz Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki –
Franciszek Szmigiel, przewodnicząca Rady
Gminy – Krystyna Pierścińska, dyrektor ZS
w Zawadzie – Ewa Szymczyk. Uroczystość
poprowadziła Alicja Węgrzynowska.
W imieniu Prezydenta RP wójt udekorował Jubilatów medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie. Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne od władz
samorządowych oraz kwiaty. Po oficjalnej
części uroczystości wszyscy zebrani zostali
zaproszeni na poczęstunek, w tym jubileuszowy tort. Nie zabrakło również programu artystycznego w wykonaniu uczniów z
Zespołu Szkół w Zawadzie. Jubilaci w miłej
atmosferze spędzili piątkowe popołudnie.
Małżeństwa obchodzące jubileusz 50-lecia
zawarcia związku małżeńskiego:

Barbara i Józef Mazurkowie – Niebrów,
Marianna i Czesław Pełkowie – Jadwigów, Maria i Zygmunt Mizerowie – Cekanów, Teresa i Edward Mordakowie
– Świńsko, Marianna i Jan Mordakowie
– Łagiewniki, Helena i Mieczysław Nowakowie – Zawada, Aniela i Kazimierz
Frączek – Zaborów I, Anna i Józef Ryba-

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY
W piątek 25 października w Gminie Tomaszów Mazowiecki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach w
niezwykle uroczystej oprawie pary małżeńskie świętowały jubileusz 50-lecia i
60-lecia pożycia małżeńskiego. W tym
wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom
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towarzyszyła rodzina oraz goście na czele
z Wójtem Gminy Tomaszów Mazowiecki
Franciszkiem Szmiglem, Przewodniczącą Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
Krystyną Pierścińską, dyrektorem ZSP w
Smardzewicach Waldemarem Fijałkowskim. Uroczystość rozpoczęła się wspa-

kowie – Zawada, Janina i Tadeusz Piotrowscy – Komorów, Irena i Stefan Nowakowie – Wiaderno
Małżeństwa świętujące 60-lecie zawarcia związku
małżeńskiego:
Marianna i Józef Wysmykowie – Zawada, Genowefa i Tadeusz Wojciechowscy
– Godaszewice

niałym występem młodzieży z gimnazjum pt: „Cafe Miłość”. Wójt powitał zaproszonych gości, a następnie skierował
do Jubilatów słowa wyrażające podziw,
uznanie oraz szacunek. Następnie wraz
z Przewodniczącą Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wręczył małżonkom medale za długoletnie pożycie
małżeńskie. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek.
Małżeństwa, które obchodziły jubileusz 50-lecia
zawarcia związku małżeńskiego:
Anna i Adam Głowa ze Smardzewic, Teresa i Stanisław Grzmiączkowie ze Smardzewic, Joanna i Bolesław Dębcowie ze
Smardzewic, Zofia i Tadeusz Zdonkowie
ze Smardzewic, Marianna i Jan Kacperkowie z Ciebłowic Dużych, Zdzisława i Henryk Rysiowie z Ciebłowic Dużych, Mirosława i Kazimierz Ulanowscy z Tresty
Małżeństwa, które obchodziły 60-lecie zawarcia
związku małżeńskiego:
Marianna i Józef Sady z Karolinowa, Stanisława i Jerzy Grałkowie ze Smardzewic.

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2013 roku obchodziliśmy 95
rocznicę odzyskania niepodległości.
Mieszkańcy Smardzewic i okolic
tłumnie przybyli do sali OSP, by wspólnie uczcić to jedno z najważniejszych
polskich świąt państwowych.
W uroczystości oprócz mieszkańców
oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach
wzięli udział goście: Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Pan Franciszek Szmigiel, Z-ca Wójta Pan Sławomir Bernacki,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Pierścińska, Inspektor ds. kultury
Pani Maria Robak, Radni Gminy, Ksiądz
Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Anny w Smardzewicach Marek Zienkiewicz,
sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy.
Zgromadzonych gości powitała, a następnie poprowadziła całą uroczystość Pani Jolanta Zabłocka, dyrektorka Gminnej
Biblioteki Publicznej w Smardzewicach.
Bogatą część artystyczną rozpoczął
występ strażackiej orkiestry dętej OSP w
Smardzewicach. Orkiestra z Wiesławem
Iskrą na czele zaprezentowała utwory
patriotyczne i rozrywkowe.
Uczniowie klasy trzeciej i szóstej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach, przedstawili program pt. „11
listopada i Polacy” przygotowany przez
nauczycielki p. Gabrielę Bujak i p. Iwonę

Białecką. Dzieciom wspaniale udało się
zrealizować cel jaki przyświecał autorkom,
które chciały zwrócić uwagę na znaczenie
wiedzy historycznej w życiu każdego człowieka. Pan Wójt podziękował młodym
artystom, a następnie w towarzystwie p.
Marii Robak wręczył im flagi narodowe.
Wspaniałych przeżyć dostarczyli
również artyści z zespołu „Smardzewianie”, który za rok będzie obchodził 50-lecie swojego istnienia. Zespół porwał publiczność swoim śpiewem i tańcami.
Wszystkich wykonawców nagrodzono gromkimi brawami, dziękując tym

KANALIZACJA SANITARNA
Od kilku lat prowadzimy intensywne działania w
zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w kilkunastu
miejscowościach naszej gminy. Te działania doprowadziły do uruchomienia dwóch ważnych projektów
realizacyjnych: Budowa oczyszczalni w Zawadzie oraz
kolektorów sanitarnych w Zawadzie, Godaszewicach,
Chorzęcinie, Niebrowie, Łazisku, Łagiewnikach, Jadwigowie i Kolonii Zawada przy trasie S 8
Oczyszczalnia już pracuje i mogą się podłączać
mieszkańcy Zawady, Godaszewic i częściowo Chorzęcina (reszta Chorzęcina w I połowie 2014 r.). Koszt tego I
etapu budowy wynosi 7,36 mln zł. Na ten cel uzyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości: z Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki unijne) – 2.697.386
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.256.602 zł (dotacja)

Pozostała kwota pochodzi z naszego budżetu.
II etap zadania obejmuje budowę kanalizacji w Niebrowie, Łazisku i Łagiewnikach. W najbliższym czasie
będziemy się starać o pozyskanie około 2 mln zł ze środków zewnętrznych na rozpoczęcie budowy w 2014 r.
Warunkiem jest ogłoszenie przez Marszałka Województwa konkursu na składanie wniosków z zakresu podstawowych usług dla ludności. W przypadku pozyskania
dofinansowania II etap musi być zakończony do końca
czerwca 2015 r. III etap obejmuje Jadwigów i częściowo
Kolonię Zawada, będzie budowany po roku 2015.
Budowa kanalizacji w miejscowościach naszej
gminy w ramach wspólnego projektu pn. „Modernizacja części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki”.
Projekt w ramach porozumienia miasta i gminy
realizuje Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w

samym za piękną refleksję na temat wolności i ojczyzny.
Na zakończenie części artystycznej
wszyscy otrzymali śpiewniki i przystąpiono do wspólnego śpiewania piosenek
patriotycznych. Cała sala pod batutą
Krzysztofa Turały odśpiewała pieśni: „O
mój rozmarynie”, „Serce w plecaku” i
„Przybyli ułani pod okienko”.
Organizatorami wieczornicy w sali
OSP byli: Gmina Tomaszów Maz., Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach, Ochotnicza Straż Pożarna i Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach.

Tomaszowie Mazowieckim. Wartość całego zadania
to ok. 182 mln zł, z tego: środki unijne – 102 mln zł,
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ok. 61 mln zł, środki
własne – ZGWiK – ok. 19 mln zł.
W/w zadanie obejmuje Smardzewice, Wąwał,
Komorów, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi. Wybudowane zostanie ok. 40 km kanalizacji o wartości ok.
20 mln zł. Gmina za własne środki (ok. 4 mln zł) wybuduje 10 km kanalizacji w Wąwale i Smardzewicach.
Część realizowana przez ZGWiK ma być zakończona w
roku 2014, natomiast część realizowana przez gminę
w latach 2015–2016. Po zrealizowaniu obu zadań z
kanalizacji zbiorczej korzystało by około 7 tys. mieszkańców. Z ostatnich informacji uzyskanych od wykonawców wynika, że roboty w Smardzewicach, Komorowie i obu Zaborowach rozpoczną się wiosną, natomiast Firma SANBUD z Kalisza chce prowadzić roboty
w Wąwale przez okres zimy i zakończyć wiosną 2014 r.

11

UCZNIOWIE GIMNAZJUM W KOMOROWIE NA HUBERTUSIE
19 listopada 2013 roku w Spale zorganizowany było ogólnopolskie święto
wszystkich myśliwych – Hubertus Spalski. Jak co roku, brali w nim również
udział uczniowie Gimnazjum z Komorowa, gdyż patronem ich szkoły jest

właśnie święty Hubert. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Komorowie brał
udział w uroczystym przemarszu przez
Spałę, aż do miejsca, w którym odbywały się centralne tego dnia uroczystości.

W szkole zorganizowany został również konkurs pt. „Kolorowy Hubertusik”.
Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał: „Ptaki lasów spalskich,
czyli lasy są domem nie tylko dla tych,
co skaczą, biegają i pełzają, ale także dla
tych, co fruwają”. Uczestnicy konkursu
projektowali i wykonywali budki lęgowe lub karmniki dla ptaków. Najlepsze
prace wykonały: Martyna Pawełkiewicz
z klasy V oraz jej koleżanka – Julia Purtak, również uczennica klasy V. Prace
zostały zlicytowane na aukcji podczas
„Hubertusa” obchodzonego w Spale.
Uzyskano za nie pokaźne kwoty, które
zostały przeznaczone na karmę dla zwierząt ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim. Uczennice dostały nagrody w
postaci ciekawych albumów malarskich,
książek i przyborów plastycznych.
Z okazji obchodów święta patrona, w
Zespole Szkół im. św. Huberta w Komorowie odbyło się również uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej i gimnazjum.

PROJEKT SZWAJCARSKI W KOMOROWIE
Uczniowie Zespołu Szkół w Komorowie
wraz z nauczycielami i rodzicami i rozpoczęli realizację projektu szwajcarskiego „Zachowaj Równowagę”. Głównym
celem projektu jest promocja zdrowego
stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości oraz innym przewlekłym
chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Nad prawi-

dłowym przebiegiem projektu czuwa
nauczycielka wychowania fizycznego
– pani Katarzyna Mazurek. Aby uzyskać
certyfikat Instytutu Żywności i Żywienia, realizuje ona wiele zadań, z których
najważniejsze to: program – „Trzymaj
formę”; „Szklanka mleka”; „Warzywa
i owoce pięć razy dziennie”; „Tydzień
kwaśnego jabłka”; „Tańczące przerwy”
itp.

NOWA EKOPRACOWNIA W KOMOROWIE
20 listopada 2013 roku w Zespole Szkół
im. Św. Huberta w Komorowie oddano
do użytku długo oczekiwaną zarówno
przez uczniów jak i nauczycieli nowa
pracownię do nauki przyrody i geografii. Pieniądze na doposażenie pracowni
pozyskała pani Monika Żerek, która
uczestniczyła w projekcie pod nazwą:
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„Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej” realizowanym przy
współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do pracowni zakupiono nowoczesne pomoce
dydaktyczne związane bezpośrednio z
edukacją biologiczną, tablicę interak-

tywną z projektorem multimedialny,
laptop, głośniki. Ponadto wymieniono
ławki i krzesła dla uczniów, zamontowano nowe rolety okienne, a na ścianach pracowni pojawiły się nowoczesne gabloty.
Dzięki nowoczesnemu wyglądowi pracowni ekologicznej, uczniowie z
pewnością dużo chętniej będą się uczyć
i łatwiej przyswajać wiedzę.

PARTNERSKI PROJEKT
ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO
W SMARDZEWICACH
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach realizuje w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe
życie” projekt zatytułowany: „The books
on the stage during the European school theatre festiwal” / „Książki na scenie
podczas europejskiego festiwalu teatrów
szkolnych”, który promuje czytanie jako
ciekawy sposób spędzania wolnego czasu i służy rozwojowi edukacji międzykulturowej. Partnerskie szkoły w tym
projekcie to: Agrupamento de Escolas de
Castro Marim, Portugalia, Istituto Comprensivo „P.Pio da Pietrelcina”, Pisticci,
Włochy
Czas realizacji projektu Comenius
Partnerskie Projekty Szkół wynosi 2 lata,
jest to sierpień 2012–lipiec 2014.
W ramach projektu odbyły się już
dwie wizyty.
W dniach 12–18 maja 2013 r. gościliśmy grupę 23 uczniów i 9 nauczycieli
z Portugalii i Włoch. Głównym celem
spotkania było wystawienie na scenie
sztuk przygotowanych na podstawie
ulubionych książek napisanych przez
rodzimych twórców. Goście przygotowali interesujące spektakle pt. „The
Morality Play Of The Witch Doctor
of the 1st Republic” i „White as milk,
red as blood”. Nasi uczniowie zaprezentowali „Akademię Pana Kleksa”
Jana Brzechwy. Dzięki dofinansowaniu z programu Comenius mogliśmy
gościć w naszej szkole pisarza Pawła

Beręsewicza. Jest on tłumaczem języka
angielskiego, więc spotkanie poprowadził w tym języku. Uczniowie wzięli
udział w licznych wycieczkach i zajęciach integracyjnych, przybliżających
im historię, geografię, kulturę, muzykę, literaturę naszego kraju. Wizyta
Włochów i Portugalczyków w Smardzewicach zapoczątkowała nie tylko
międzynarodową współpracę między
szkołami, ale także wiele osobistych
przyjaźni.
W dniach 12–18 października 2013
r. 12 uczniów i 3 nauczycieli naszej
szkoły wybrało się z rewizytą do Portugalii.Tym razem nasi uczniowie zaprezentowali „Szatana z siódmej klasy”
Kornela Makuszyńskiego. Gospodarze
ugościli nas wspaniale. Przygotowali
wiele interesujących zajęć, w tym lekcję
języka portugalskiego, historii i geo-

grafii, muzyki, warsztaty na temat tworzenia książek, spotkanie z portugalską
pisarką, a także wycieczki po okolicy.
Zwiedziliśmy zamek w Castro Marim
i fort San Sebastiano. W Vila Real de
Santo Antonio zobaczyliśmy archiwum
ze starodrukami i dokumentami historycznymi, a także muzeum poświęcone
rybołówstwu, z którego słynie Portugalia. Ciekawą atrakcją była wizyta w
rezerwacie Sapal, będącym siedliskiem
wielu ptaków i miejscem odsalania wody morskiej.
Następna wizyta odbędzie się we
Włoszech w maju przyszłego roku.
Partnerstwo Comenius jest dla naszej szkoły bardzo cennym doświadczeniem. Przynosi wiele korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom.
Jest okazją do promocji naszego regionu i kraju.

ZAWADA – INNOWACYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA
Od września 2011 r. w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Zawadzie realizowany
jest projekt: „Zostać przedsiębiorczym –
program edukacyjny z multimedialnym
pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”
ogłoszony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w partnerstwie z

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w
Skierniewicach oraz Bull Design z Warszawy, współfinansowany przez Unię Europejską w obszarze Edukacja i Szkolnictwo POKL. Na wniosek dyrektora szkoły
projekt został zgłoszony do Łódzkiego
Kuratorium Oświaty jako działalność

innowacyjna i eksperymentalna prowadzona przez publiczne szkoły i placówki. Tym samym działania szkoły zostały
wpisane na listę innowacji pedagogicznych województwa łódzkiego.
DOKOŃCZENIE NA STR. 15
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SZKOŁA W ZAWADZIE BOGATSZA

W Zespole Szkół w Zawadzie oddano do
użytku klasopracownię do nauki języków
obcych, pierwszą z takim wyposażeniem w
tomaszowskiej gminie. Stało się to za sprawą
Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła z siedzibą
w Mysłowicach. Dzięki stowarzyszeniu pracownia została wyposażona w laptopa, pulpit sterowniczy, radioodtwarzacz, głośnik
i 24 stanowiska dla uczniów z zestawami
słuchawek z mikrofonem oraz zestaw mebli. Całkowity koszt wyposażenia to 20 tys.

zł. Dodatkowo pracownia otrzymała tablicę
interaktywną (już drugą w tej szkole), która
została zakupiona z funduszy zgromadzonych przez Radę Rodziców. Koszt tablicy to
5 tys zł. Prawdziwy XXI wiek.
Na uroczystość przyjechał prezes Stowarzyszenia Aleksander Komaniecki, który
powiedział nam przed oficjalną uroczystością, że reprezentowane przez niego stowarzyszenie kieruje się założeniami wychowania przez edukację na rzecz społeczeń-

„EKO KLEKOT” – SUKCES W ZAWADZIE
28 października 2013r. w Galerii „Atlas
Sztuki” w Łodzi odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród laureatom wojewódzkiego konkursu krasomówczego dla uczniów
gimnazjum „Eko Klekot”. Celem konkursu
było rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego wysławiania się oraz
kształtowanie umiejętności poprawnego,
jasnego i logicznego formułowania myśli.
Uczestnicy w czasie 10-minutowego wystąpienia mieli zaprezentować argumenty
przemawiające za ochroną fauny i flory naszego kraju. Jury konkursu w składzie M.
Michalak (TVP), W. Gnacikowska (Gazeta
Wyborcza), M. Komar(Radio Zet), Janina
Kosman (z-ca burmistrza Gminy Łask),
A. Masiulanis (Dyrektor Grupy Atlas), M.
Ciepłucha (LOP) podkreśliło bardzo wysoki poziom konkursu oraz profesjonalne
przygotowanie uczestników.
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Spośród 60 finalistów najlepszy w
całym województwie łódzkim okazał się
uczeń II klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zawadzie Adam Szymczyk. Satysfakcja jest tym większa, że szkoła w Zawadzie byłą jedyną wiejską szkołą wśród
łódzkich, zgierskich i pabianickich reprezentantów krasomówców. Adam otrzymał dyplom i nagrodę w postaci nowoczesnego tabletu oraz 5 tysięcy dla szkoły
na remont dowolnie wybranej pracowni.
Tym samym udowodnił, że słowo ma
wielką moc a dobrze wypowiedziane słowo stanowi prawdziwe bogactwo.
Swoje umiejętności oratorskie Adam
udowodnił już zdobywając I miejsce w
powiatowym konkursie poezji w języku angielskim (2012 r.) oraz II miejsce
(2013) wspólnie z dwiema koleżankami
M. Piechota i A. Syta za film pt. „Dzi-

stwa obywatelskiego. Inicjatywa urządzenia pracowni językowej wyszła od szkoły,
a stowarzyszenie pomogło ją zrealizować.
Wróćmy jednak do uroczystości, na którą
zaproszono wielu gości, przyjaciół szkoły. Byli wśród nich przewodnicząca Rady
Gminy Krystyna Pierścińska, wicestarosta
Sławomir Szewczyk, przedstawiciele Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
urzędnicy odpowiedzialni za oświatę w
gminie, radni gminni, dyrektorzy szkół z
terenu gminy, przedstawiciele Rady Rodziców i aktyw wiejski oraz użytkownicy pracowni – nauczyciele i uczniowie.
Przecięto wstęgę, a wykładowczyni
języka angielskiego, Jolanta Goszcz-Pawłowska zademonstrowała możliwości wyposażenia pracowni. Pracownia służy do
nauki języków angielskiego i rosyjskiego.
Uczniowie przygotowali dwie scenki, w
których wykazali się zdolnościami lingwistycznymi w obu nauczanych w szkole
językach. Były wystąpienia gości, którzy
chwalili osiągnięcia szkoły. Szkoła robi
wrażenie. Są w niej dwie pracownie komputerowe, sala multimedialna, funkcjonalna hala sportowa, biblioteka i stołówka. Otoczenie szkoły to wielofunkcyjne
boisko sportowe, plac zabaw dla najmłodszych, parking na rowery i dużo zieleni.

kie wysypiska pod okiem kamery” w
ramach konkursu w XXIII Seminarium
Studenckim „Problemy Ochrony Środowiska” organizowanym przez Wydział
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Najlepszy mówca uczy się w Zawadzie.

WIELOKULTUROWA SZKOŁA W ZAWADZIE
Zespół Szkół w Zawadzie gościł studentów z Ukrainy oraz Chorwacji. Studenci
prowadzili warsztaty z zakresu rozwoju
kreatywności i inteligencji emocjonalnej. Wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne i dostępny w szkole
szeroki asortyment sprzętu multimedialnego (tablice interaktywne, rzutniki, sale
komputerowe i językowe) studenci zapoznawali uczniów szkoły w Zawadzie z historią swoich krajów, systemem oświaty

tam obowiązującym. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim, dzięki
czemu dzieci miały szansę wykorzystać
praktyczną umiejętność posługiwania
się jęz. angielskim.
Realizacja projektu „Inspirator” w
szkole w Zawadzie była możliwa dzięki
nawiązaniu współpracy przez dyrektora szkoły Ewę Szymczyk z organizacją
pozarządową AIESEC, która organizuje
wiele projektów edukacyjno-rozwojo-
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zjalnym. Wykorzystuje naturalne potrzeby młodych ludzi: dążenie do samodzielności i bycia w grupie. Pozwala na
ukierunkowanie energii młodzieży na
działania społeczne i rozwój. Uczniowie
realizując różnego rodzaju projekty poszerzają swoją wiedzę, zdobywają nowe
doświadczenia oraz uczą się umiejętności prezentacji swoich prac” – wyjaśnia
koordynatorka Jolanta Pawłowska.
W ramach realizacji jednego z projektów młodzież wraz z opiekunem wzięła
udział w XXIII Seminarium Studenckim
„Problemy Ochrony Środowiska” organizowanym przez Wydział Inżynierii
Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podczas seminarium
uczniowie klasy I Gimnazjum uczestni-

Funkcję szkolnego lidera wychowania
dla przedsiębiorczości pełni dyrektor
szkoły mgr Ewa Szymczyk, zaś nauczycielami realizującymi projekt w kolejnych latach są: mgr Iwona Klag, mgr Jolanta Pawłowska, mgr Paweł Radzyński.
Program jako nowoczesna propozycja
rozszerzająca ofertę szkoły, obejmuje
swym zasięgiem województwo łódzkie
i świętokrzyskie. Zaplanowany jest na
lata 2011–2014. Innowacją objęci zostali
wychowawcy oraz uczniowie klas pierwszych gimnazjum.
„Program edukacyjny „Zostać Przedsiębiorczym” wpisuje się w potrzeby
rozwojowe młodzieży na etapie gimna-

wych przy współpracy ze środowiskiem
międzynarodowym. Celem inicjatywy jest rozwijanie kreatywności wśród
dzieci poprzez przeniesienie nacisku
z teoretycznych aspektów edukacji na
praktyczne umiejętności samodzielnego
dochodzenia do wiedzy.
Najważniejszym celem projektu jest
podnoszenie kreatywnej otwartości
uczestników poprzez przeniesienie nacisku z teorii na praktykę, a w rezultacie
zastąpienie działania odtwórczego myśleniem twórczym.
Niezwykłym doświadczeniem dla
uczniów była możliwość bezpośredniego kontaktu „na luzie” z kolegami z
innych krajów podczas przerw, zajęć
świetlicowych, wspólnych posiłków i
zajęć pozalekcyjnych. Wymiana kulturowa stała się codziennością, która w tak
prosty sposób wzmacniała wszystkie doświadczenia – zarówno podczas nauki,
jak i odpoczynku.
Podstawowy walor projektu to praktyczny wymiar nauki języka obcego,
budowanie naturalnej motywacji do
zgłębiania jego tajników oraz budowanie
wiary we własne możliwości.
Opiekę nad studentami sprawowała
nauczycielka jęz. angielskiego Jolanta
Goszcz-Pawłowska. Dyrektor szkoły
składa serdeczne podziękowanie Państwu Monice i Sławomirowi Miksom,
za pomoc w zorganizowaniu i uatrakcyjnieniu pobytu studentów w Zawadzie.

czyli w wykładach koła naukowego oraz
sesji referatowej, filmowej, plakatowej
i posterowej gdzie prezentowali swoje
prace. Mieli okazję zaprezentowania się
przed szeroką publicznością złożoną z
pracowników naukowych uczelni, studentów i młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa
łódzkiego. Mimo iż byli najmłodszymi
uczestnikami ich prace zostały zauważone i docenione. Uczniowie Gimnazjum
w Zawadzie w składzie: Adam Szymczyk, Magdalena Piechota i Angelika Syta zdobyli II miejsce za film pt. „Dzikie
wysypiska pod okiem kamery”. Warto
dodać, że film wyprodukowany został
przy współpracy z wójtem gminy Tomaszów Maz. Franciszkiem Szmiglem.
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NOWI UCZNIOWIE NA NOWYM BOISKU!
19 X 2013 w SP w Chorzęcinie odbyły
się dwie bardzo ważne uroczystości –
przyjęcie w poczet braci uczniowskiej
pierwszoklasistów (8 sześciolatków, 13
siedmiolatków) i otwarcie nowego, wielofunkcyjnego boiska. Całość imprezy
wzbogaciły występy uczniów z klas I–III.
Uroczystego otwarcia boiska dokonali Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
Franciszek Szmigiel, Przewodnicząca
Rady Gminy Krystyna Pierścińska, sołtys wsi Chorzęcin Rafał Latocha, przedstawicielka Rady Rodziców pani Ilona
Sobczyk oraz uczeń klasy I Maksymilian
Majda. Całość inwestycji wyniosła prawie 212 tys. zł. Boisko przeznaczone jest
do gry w piłkę nożną, siatkówkę i tenisa
ziemnego.

PLUSZOWE ŚWIĘTO
W GMINIE
„MIŚ MA W OCZACH SZKLANE
KULKI, PO TO MISIEM JEST,
ŻEBY BYŁO KOGO TULIĆ
KIEDY PADA DESZCZ…”
Kto nie miał swojego ulubionego pluszowego misia? Z pewnością nikt taki
się nie znajdzie. Nie ważne czy było ona
mały, duży, nowiutki czy wystrzępiony z
urwanym uchem. Musiał on po prostu

być. Pluszowy miś to nie tylko zabawka,
to „ktoś” bardzo bliski, przyjaciel z młodych lat. Trudno więc się dziwić że ta
dziecięca zabawka 25 listopada obchodzi
swoje międzynarodowe święto.
Siedzibą gminnych obchodów Święta Pluszowego Misia była Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie. 27 listopada
2013 r. do szkoły przybyły pięciolatki i
sześciolatki z gminnych placówek by
uczestniczyć w VII Gminnym Konkursie Recytatorskim i Plastycznym. Wybrany z każdej placówki sześciolatek
miał za zadanie wykonać na miejscu
portret misia. Następnie pięciolatki i
sześciolatki zaprezentowały wiersze o

misiach w konkursie recytatorskim. Na
widowni oprócz dzieci zasiedli dumni
rodzice, którzy nie mniej niż mali artyści przeżywali występ. Podczas narady
jury, dzieci obejrzały prezentacje multimedialną o historii pluszowego misia
oraz rozwiązywały zagadki. Bardzo miłym akcentem dla wszystkich gości było
przedstawienie w wykonaniu dzieci z
oddziału przedszkolnego i zerówki pt:
„Bajka o misiu – niezwykłym rozbójnisiu”. Po tej części nastąpił długo oczekiwany moment, a mianowicie wręczenie
nagród przez panią radną gminy Krystynę Pierścińską oraz pana Sławomira
Piotrowskiego – kierownika Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Gminy Tomaszów. I tak w konkursie
plastycznym pierwsze miejsce zajęła
Maja Badek z Publicznego Przedszkola
w Wąwale, drugie miejsce Tosia Przyborek z Zespołu Szkół w Komorowie, a
trzecie Ola Kwapisz z Zespołu Szkół w
Wiadernie. Wśród sześciolatków najlepsza recytatorką została Joanna Tkaczyk z
Publicznego Przedszkola w Wąwale, tuż
za nią znalazła się Roksana Sęk ze Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie. Podium
zamknęła Natalia Wieczorek z Zespołu
Szkół w Wiadernie. Imprezą towarzysząca był szkolny konkurs plastyczny „Mój
miś”, którego efekty można było zobaczyć na szkolnej wystawie.
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