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Szanowni Mieszkańcy!

Oddajemy w wa-

sze ręce kolejne 

wydanie gmin-

nego biuletynu, 

w którym staramy się przybliżyć 

wydarzenia z życia naszej wspól-

noty w II kwartale 2017 r. W tym 

okresie działo się bardzo dużo w 

zakresie nowych inwestycji (o tym 

w dalszej części biuletynu), nato-

miast ja chciałbym zatrzymać się 

na tym, co dotyczy bezpośrednio 

życia społecznego. Oczywiście naj-

ważniejszym podmiotem społecz-

ności lokalnej jest człowiek i jego 

działania na rzecz innych. Mam tu 

na myśli bardzo ważną grupę ludzi 

– Strażaków. To właśnie Ich święto 

obchodziliśmy 4 maja. Ten dzień 

został poświęcony wszystkim stra-

żakom, w hołdzie za ich trud i na-

rażanie życia, w podziękowaniu za 

pomoc i ratunek oraz tym, co po-

nieśli śmierć. W większości krajów 

europejskich tradycyjnie w dzień 

św. Floriana obchodzony jest Dzień 

Strażaka. W Polsce ofi cjalne święto 

zostało ustanowione w 2002 r. przez 

Sejm RP. W tym dniu świętuje za-

równo Państwowa, jak i Ochotnicza 

Straż Pożarna.

Etos strażacki: „Bogu na chwałę, 

bliźniemu na ratunek” jest na stałe 

wpisany na strażackich sztandarach 

i napisany w ich sercach. Podzi-

wiamy ich odwagę, determinację w 

działaniach, a niejednokrotnie bo-

haterstwo w niesieniu pomocy drugie-

mu człowiekowi. Te cechy charakteru 

są niezbędne w tej trudnej i ochotni-

czej pracy, ale muszą być one podparte 

doskonałym wyszkoleniem, nowocze-

snym sprzętem i odpowiednim zaple-

czem techniczno-socjalnym.

Mam nadzieję, że podejmowane od 

kilku lat działania w zakresie bezpie-

czeństwa spełniają oczekiwania zarówno 

druhów strażaków, jak i mieszkańców 

gminy. 

Zakupy pojazdów strażackich, re-

monty strażnic z zapleczem socjalnym, 

nowoczesne wyposażenie jednostek 

OSP, ciągłe szkolenia i podnoszenie 

kwalifi kacji przez załogi ratowniczo-

-gaśnicze to cele, na które corocznie 

przeznaczamy po kilkaset tysięcy zło-

tych z budżetu gminy. Efekt tych działań 

przedstawiamy na stronach biuletynu. 

Szczególnie cieszy, że wśród strażackiej 

braci jest coraz więcej kobiet, młodzie-

ży i dzieci. Dziękujemy za wszystko, co 

robicie nie tylko podczas akcji ratow-

niczych, ale także w czasie wolnym, na 

rzecz społeczności lokalnej.

Dzień Matki – święto obchodzone 

jako wyraz szacunku dla wszystkich ma-

tek. W Polsce świętowane jest 26 maja, 

natomiast w innych krajach przypada w 

różnych dniach roku. Święto to ma na 

celu okazanie matkom szacunku, miło-

ści i podziękowania za trud włożony w 

wychowanie.

Dzień Ojca – to święto przypada 23 

czerwca. O ile Dzień Matki ma bardzo 

długoletnią tradycję, to ojcowie w 

Polsce ofi cjalnie obchodzą swój 

dzień od 1965 r. Stereotyp jedyne-

go żywiciela rodziny przechodzi 

powoli do przeszłości i coraz wię-

cej ojców włącza się w wychowanie 

dzieci.

Jak ważna jest obecność matki i 

ojca w wychowaniu dziecka nikomu 

nie trzeba tłumaczyć. Mając to na 

uwadze, składam wszystkim Mat-

kom i Ojcom najlepsze życzenia i po-

dziękowania za wysiłek wkładany w 

kształtowanie obywatelskich postaw 

i dobre wychowanie najmłodszego 

pokolenia naszej gminnej wspólnoty. 

Wszystkiego najlepszego.

Skoro już o najmłodszych mowa 

to dla nich najważniejszy dzień przy-

pada na 24 czerwca, a więc pierwszy 

dzień wakacji. Wszystkim tym, któ-

rzy są tegorocznymi absolwentami, 

życzę mądrych życiowych wyborów, 

udanych egzaminów i dostania się do 

wymarzonych szkół.

Wakacje są dla wszystkich 

uczniów i studentów, więc życzę uda-

nych wypraw turystycznych, dużo 

słońca, dobrego wypoczynku i na-

brania sił na następny rok nauki.

Nie zapominajcie o swoich ma-

mach i ojcach, bo Oni zawsze się o 

Was martwią i każdego dnia spełnia-

ją rodzicielskie obowiązki.

Dla wszystkich urlopujących i 

wypoczywających miłych słonecz-

nych dni, a dla pracujących lekkiej i 

przyjemnej pracy życzy

FRANCISZEK SZMIGIEL 
Wójt Gminy
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Modernizujemy 4 Domy Ludowe
Trwają prace przy termomodernizacji 

budynków Domów Ludowych w Słu-

gocicach, Jadwigowie, Godaszewicach i 

Chorzęcinie. Roboty budowlane objęte 

są Projektem pn. „Zwiększenie efek-

tywności energetycznej w sektorze pu-

blicznym poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w 

gminie Tomaszów Mazowiecki” współfi -

nansowanym ze środków Unii Europej-

skiej z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014–2020. 

Celem projektu jest obniżenie zużycia 

energii cieplnej w budynkach użyteczno-

ści publicznej i poprawa ich efektywności 

energetycznej. Całkowita wartość projek-

tu według umowy z Urzędem Marszał-

kowskim w Łodzi wynosi 3.052.345,69 zł, 

a dofi nansowanie unijne 1.344.263,64 zł. 

Wykonawcą prac w Sługocicach i Jadwi-

gowie jest fi rma MIX-BUD Adam Wik-

torowicz ze Sławna, natomiast roboty bu-

dowlane w Godaszewicach i Chorzęcinie 

wykonuje fi rma tomaszowska – Piekar-

ski Budownictwo Rafał Piekarski. W Słu-

gocicach, Jadwigowie i Godaszewicach 

odbyły się już w maju pierwsze odbiory 

częściowe. Do końca listopada br. planu-

je się zakończenie robót budowlanych we 

wszystkich czterech obiektach. Dofi nan-

sowanie unijne dotyczy wszystkich ro-

bót związanych z efektywnością energe-

tyczną, natomiast ze środków własnych 

wykonujemy szereg prac związanych z 

remontami pomieszczeń wewnątrz bu-

dynków i zagospodarowaniem terenów 

wokół nich. Pierwsze efekty już widać, a 

końcowy w dużym stopniu będzie zależał 

również od zaangażowania mieszkańców 

w/w miejscowości.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Pod koniec marca br. podpisano umo-

wę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg 

i Mostów z Mińska Mazowieckiego na 

przebudowę ul. Cegielnianej w Wąwale. 

W ramach inwestycji powstanie ok. 0,7 

km nowej jezdni wraz z przepustami i 

zjazdami do prywatnych posesji. Do-

datkowo fi rma z Mińska Mazowieckiego 

wybuduje oświetlenie uliczne. Łączna 

wartość robót drogowych wraz z oświe-

tleniem to około 490 tys. zł. Gmina To-

maszów Mazowiecki pozyskała dofi nan-

sowane z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 na ten cel 

w wysokości ok. 240 tys. zł. Mieszkańcy 

ul. Cegielnianej w Wąwale będą mogli 

nową drogą jeździć już od września tego 

roku.

Nowymi drogami będą również cie-

szyć się mieszkańcy Smardzewic. W 

kwietniu br. rozpoczęto przebudowę 

ul. Pilicznej i ul. Dziubałtowskiego. 

Przebudowanych zostanie ok. 2 km 

dróg, wraz z budową poboczy, zjaz-

dów i chodnika z kostki betonowej. 

Dodatkowo przebudowane zostanie 

skrzyżowanie z ul. Główną, z ul. Ogro-

dową oraz skrzyżowanie z ul. Łąkową. 

Łączny koszt robót drogowych to 2,3 

mln zł. Na inwestycję Gmina pozyskała 

dofi nansowanie z Programu Rozwo-

ju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-

tury Drogowej, tzw. „schetynówki” w 

Kolejne nowe drogi w naszej gminie

ul. Podleśna w Treście

kwocie około 1,5 mln zł. Dodatkowo 

otrzymamy dotację z Powiatu Toma-

szowskiego w kwocie około 600 tys. zł. 

Wykonawcą robót jest fi rma z Piotr-

kowa Tryb. – Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych.

W ramach zadania zostanie również 

wymieniony wodociąg na ul. Dziubał-

towskiego oraz wymienione podłącze-

nia wodociągowe na łączną kwotę około 

190 tys. zł oraz wykonanych zostanie 30 

przyłączy wodociągowych na ul. Pilicz-

nej na kwotę ok. 100 tys. zł. Przyłącza 

wodociągowe wykonywała nasza miej-

scowa Firma Usługowa Wojciech Bezat 

ze Smardzewic, a wodociąg buduje fi rma 

M-KOP Maciej Majczyna ze Smardze-

wic. W obu przypadkach są to środki 

własne gminy.

W br. kończymy budowę długo 

oczekiwanej drogi, ul. Podleśnej w 

Treście. Jest to drugi etap obejmujący 

wykonanie nawierzchni asfaltowej, ro-

wów odwadniających i utwardzonych 

poboczy oraz budowę chodnika wraz 

ze zjazdami. Koszt tegorocznych robót 

wynosi około 800 tyś. zł. Są to środki 

własne gminy z niewielkim wsparciem 

z Urzędu Marszałkowskiego ok. 90 

tyś zł. Drogę buduje konsorcjum fi rm 

piotrkowskich tj. Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych i „ERBE-

DIM”.

ul. Cegielniana w Wąwale
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Dom Ludowy w Godaszewicach Dom Ludowy w Jadwigowie

Gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z 

miastem Tomaszów Mazowiecki uzy-

skała dofi nansowanie unijne na budowę 

drogi lokalnej do terenów inwestycyj-

nych, usytuowanych zarówno na terenie 

gminy jak i miasta. W marcu br. Gmina 

podpisała umowę z Przedsiębiorstwem 

Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z 

Piotrkowa Trybunalskiego na zadanie 

pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z nie-

zbędną infrastrukturą techniczną w celu 

otwarcia terenów inwestycyjnych usytu-

owanych na terenie miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego i gminy Tomaszów Ma-

zowiecki łączącej drogę ekspresową S8 

stanowiącą element drogi TEN-T” na 

łączną kwotę około 8 mln zł. Ze środków 

Regionalnego programu Operacyjnego 

województwa Łódzkiego na lata 2014–

Gminne tereny inwestycyjne w Łazisku 
coraz bardziej atrakcyjne

2020 Gmina otrzyma dofi nansowanie 

w wysokości około 6 mln zł. W ramach 

inwestycji wybudowane zostanie ok. 1,2 

km drogi dojazdowej wraz z chodni-

kiem i oświetleniem ulicznym. Projekt 

przewiduje również budowę wodocią-

gu i kanalizacji sanitarnej. Zakończe-

nie budowy drogi wraz z infrastrukturą 

techniczną planowane jest w przyszłym 

roku. Docelowo gmina będzie dyspono-

wała powierzchnią ok. 13 ha terenów in-

westycyjnych usytuowanych przy drodze 

dojazdowej, mającej bezpośrednie po-

łączenie z drogą ekspresową S8. Będzie 

również możliwość utworzenia dalszych 

terenów inwestycyjnych w miejscowo-

ściach Komorów, Łazisko i Niebrów. Po-

zostały odcinek drogi wraz z mostem na 

rzece Bielinie fi nansuje miasto w kwocie 

około 4 mln, również z dofi nansowaniem 

ze środków unijnych w wysokości około 

3 mln zł. Planowany termin zakończenia 

inwestycji – do końca roku 2018.

Dom Ludowy w Sługocicach Dom Ludowy w Chorzęcinie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
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Gmina Tomaszów Mazowiecki apliko-

wała o dofi nansowanie w ramach dzia-

łania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach” – II Oś priorytetowa 

ochrony Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko 2014–2020 

ogłoszonym przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej dla przedsięwzięć dotyczących 

gospodarki wodno-ściekowej realizowa-

nych w aglomeracji o wielkości co naj-

mniej 10 000 RLM.

W dniu 26 maja 2017 r. została za-

warta umowa z Narodowym Fundu-

szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, na realizację pro-

jektu pn „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji 

Tomaszów Mazowiecki, obejmującej 

wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, 

Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewi-

ce Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów 

Mazowiecki”.

Otrzymaliśmy dofi nansowanie 
na budowę kanalizacji sanitarnej

Planowany całkowity koszt realizacji 

projektu to około 30 mln zł, a dofi nan-

sowanie otrzymamy w kwocie około 13 

mln zł

Projekt obejmuje w szczególności:

– budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej, 

kanalizacji tłocznej oraz pompowni ście-

ków w miejscowościach Wiaderno, Swol-

szewice Małe, Tresta, Twarda. Planowany 

okres realizacji to lata 2019–2020

– budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej, 

kanalizacji tłocznej oraz pompowni ście-

ków w miejscowości Smardzewice dla 

ulic: Tomanka, Białogórska, od Stoczka, 

od Zacisza, Słoneczna, Pogodna, Szczę-

śliwa, Wspólna, Malinowa, Brzozowa, 

Kwiatowa, Zagajnikowa, Leśna, Orze-

chowa, Zielone Wzgórze, do Leśnego 

Zakątka, Wschodnia, Kwarcowa oraz do 

osiedla Biała Góra (część ul. Dziubałtow-

skiego i Łozińskiego) i do Nadleśnictwa 

Smardzewice (część ulicy Głównej). Re-

alizacja planowana w 2018 r.

– budowę sieci kanalizacji grawitacyj-

nej, kanalizacji tłocznej oraz pompowni 

ścieków w miejscowości Wąwał dla ulic: 

Nowa, Lipowa, Krótka, Rumiankowa, 

Tkacka, Łączna, Polna, Willowa, Mała, 

Brzozowa, Kolejowa, Główna, Krzywa, 

Wiśniowa. Realizacja planowana w 2018 r.

– budowa sieci kanalizacji grawitacyj-

nej w miejscowościach: Komorów dla 

ulic: Biblioteczna, Szczęśliwa, Zarzeczna 

i drogi wewnętrzne, Zaborów II dla ulic: 

Górna, Równa, Zachodnia i drogi we-

wnętrzne. Realizacja planowana w 2018 r.

– budowę sieci wodociągowej (spinki 

wodociągowej) łączącej miejscowości 

Smardzewice i Wąwał. Realizacja plano-

wana w 2017 r.

– budowa sieci wodociągowej (spinki 

wodociągowej) łączącej miejscowości 

Smardzewice i Twarda. Realizacja pla-

nowana w 2017 r.

W ramach tego projektu zostało 

zmodernizowane ujęcie wody w Smar-

dzewicach, wybudowany wodociąg do 

Osiedla Biała Góra oraz wykonana sieć 

kanalizacyjna od osiedla do tłoczni w ul. 

Dziubałtowskiego. Realizacja nastąpiła 

w latach 2015–2016.

Gmina Tomaszów Mazowiecki wspól-

nie z miastem Tomaszów Mazowiecki 

uczestniczyła w pierwszych w Polsce 

Targach Terenów Inwestycyjnych „IN-

VESTATE POLAND 2017”, które odby-

ły się w dniach 21–23 kwietnia 2017r. w 

Warszawie w Międzynarodowym Cen-

trum Targowo-Kongresowym Ptak War-

saw Expo.Targi „INVESTATE POLAND 

2017” to jedyna w kraju tego typu pre-

stiżowa impreza o ogromnym znaczeniu 

dla branży inwestycyjnej. Gmina Toma-

szów Mazowiecki na targach promowała 

tereny inwestycyjne położone przy trasie 

S8 w miejscowości Łazisko o powierzch-

ni 13,75 ha.

Targi terenów inwestycyjnych 
„INVESTATE POLAND 2017”

INWESTYCJE
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W sobotę 10 czerwca na stadionie 

sportowym w Lubochni odbył się X 

Lubocheński Festiwal Masła. Główną 

atrakcją był przeprowadzony konkurs 

ubijania masła, w którym rywalizo-

wały panie z Kół Gospodyń Wiejskich 

Festiwal Masła w Lubochni
gmin powiatu tomaszowskiego. Gminę 

Tomaszów Mazowiecki reprezentowa-

ły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

z Komorowa. Masło wykonane przez 

panie: Reginę Banaszczak, Janinę Au-

gustyniak, Małgorzatę Deredas oce-

niane było według następujących kry-

teriów: czas wykonania, wygląd masła, 

smak, estetyka, oryginalność podania. 

W ubijaniu masła nasza reprezentacja 

zdobyły II miejsce oraz nagrodę spe-

cjalną za przestrzeganie zasad BHP 

podczas ubijania masła ufundowaną 

przez KRUS w Tomaszowie Mazowiec-

kim.

4.06.2017, zorganizowany został festyn 

rodzinny przy Świetlicy Wiejskiej w Ko-

morowie. W ten piękny czerwcowy dzień 

świętowano Dzień Dziecka, Dzień Mamy 

i Taty. Celem uroczystości buło podkre-

ślenie, jak ważną rolę w wychowaniu 

młodego pokolenia pełnią rodzice. Były 

występy dzieci ze szkoły i przedszkola 

w Komorowie. Panie z Koła Gospodyń 

zaprezentowały swoje umiejętności wo-

kalne, ale atrakcją festynu był wybór Ro-

dziny Roku 2017. W drodze konkursów 

sprawnościowych i z wiedzy ogólnej tytuł 

ten przypadł Państwu Szewczykom z Ko-

morowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

nagrody, a emocji było co niemiara. Panie 

z Koło Gospodyń Wiejskich przygotowa-

ły wiele pyszności i tak mieszkańcy bawili 

się do późnych godzin wieczor nych.

Festyn w Komorowie



6

KULTURA

Tradycyjnie jak, co roku zespół „Mali 

Smardzewianie” kultywując tradycje lu-

dowe, w Poniedziałek Wielkanocny cho-

dził ulicami Smardzewic z kogutkiem i 

gaikiem. Dynguśnicy w barwnych stro-

jach ludowych szli od obejścia do obej-

ścia z koszyczkiem na datki, ze śpiewem, 

muzyką, tańcem i życzeniami odwiedza-

jąc mieszkańców Smardzewic. Kto chciał 

wizyty „kogutka”, to czekał przed bramą. 

Było wzajemne psikanie dyngusową wo-

dą, wesołe przyśpiewki i taniec.

Chodzenie 
z kogutkiem 
i gaikiem

28 maja 2017 r. w zabytkowym parku w 

amfi teatrze letnim w Czerniewicach od-

był się XVI Powiatowy Konkurs Kulinar-

ny Potraw Regionalnych. W konkursie 

uczestniczyło 10 reprezentacji z terenu 

XIV Powiatowy Konkurs Kulinarny 
Potraw Regionalnych Czerniewice 2017

przygotowały: gulaszową zupę cygańską, 

karkówkę po cygańsku na ostro, ciasto 

cygańskie falbany. Komisja konkursowa 

po degustacji wszystkich potraw przy-

znała naszej reprezentacji II miejsce.

powiatu. Tegorocznym tematem prze-

wodnim była „Kuchnia Romska”. Panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich z Twardej, 

które reprezentowały Gminę Tomaszów 

Mazowiecki, do oceny konkursowej 
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Tradycyjnie jak, co roku Gmina Toma-

szów Mazowiecki uczestniczyła w Po-

wiatowym Konkursie Palm i Pisanek 

Wielkanocnych organizowanych przez 

Gminę Będków. W tym roku konkurs 

odbył się w Domu Kultury w Będkowie 

w dniu 1 kwietnia 2017 r. Na konkursie 

spotkały się reprezentacje wszystkich 

gmin powiatu tomaszowskiego. Gminę 

Tomaszów Mazowiecki reprezentowa-

ło Koło Gospodyń Wiejskich z Zawa-

dy. Nasza reprezentacja wzięła udział w 

konkursie na najładniejszą palmę wiel-

kanocną wykonaną technika tradycyjną 

i nowoczesną oraz dekorację stołu. Panie 

wykonały przepiękną palmę nowocze-

sną, która zwracała uwagę wszystkich 

przybywających na uroczystość. Palma 

ta cieszyła się bardzo dużym uznaniem 

publiczności. Za udział w konkursie re-

prezentacja naszej gminy otrzymała II 

miejsce i upominek. Po części ofi cjalnej 

wszyscy uczestnicy konkursu zaproszeni 

Koło Gospodyń Wiejskich z Zawady 
na XIV Powiatowym Konkursie Palm 
i Pisanek Wielkanocnych w Będkowie

zostali przez organizatorów na poczęstu-

nek. Wszystkim Paniom, które reprezen-

towały naszą Gminę w konkursie składa-

my serdeczne podziękowania.

Tegoroczne jubileuszowe „X Powiatowe 

Miodobranie – Żelechlinek 2017” odby-

ło się w niedzielę 4 czerwca. Celem kon-

kursu jest popularyzacja pszczelarstwa, 

promocja właściwości miodu i produk-

tów pszczelich oraz integrowanie śro-

dowisk wiejskich z Powiatu Tomaszow-

skiego. Gminę Tomaszów Mazowiecki 

reprezentowały Panie z Kół Gospodyń 

Wiejskich z Kwiatkówki, Łagiewnik i 

Świńska. Do konkursu na najsmaczniej-

szy miodowy przysmak przygotowały: 

nogi kacze w sosie żurawinowym z mio-

dem, żeberka w miodowej zalewie, pałki 

w miodzie i wiele innych miodowych 

przysmaków. Nasze potrawy zostały oce-

nione bardzo dobrze i zdobyliśmy drugą 

nagrodę.

Miodobranie 
– 2017
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3 maja w Święto Najświętszej Maryi Pan-

ny Królowej Polski w Sanktuarium św. 

Anny w Smardzewicach odbył się koncert 

„Pieśni Maryjnych”. Wszystkich zebra-

nych w świątyni na czele z Wójtem Gminy 

i zespołami ludowymi powitał proboszcz 

parafi i Ojciec Marek Zienkiewicz. W wy-

konaniu zespołów: “Ciebłowianie”, “Sami 

Swoi”, „Smardzewianie” i Koła Gospodyń 

Wiejskich z Unewla wysłuchaliśmy prze-

pięknych pieśni na cześć Maryi. Na za-

kończenie słowa podziękowania wszyst-

kim zgromadzonym i zespołom złożył 

Wójt Franciszek Szmigiel. W podzięko-

waniu każdy zespół otrzymał od ojca Pro-

boszcza i Wójta symboliczne pamiątki.

Koncert Pieśni 
Maryjnych

Dzieci z miejscowości Komorów, Zaborów 

Pierwszy i Zaborów Drugi licznie przybyli 

do świetlicy wiejskiej na zaproszenie fi lii 

bibliotecznej w Komorowie. Czekała na 

nich miła niespodzianka. Artyści ze Stu-

dia Artystycznego „Arlekin” przedstawili 

zgromadzonym spektakl pt. „Zaczarowa-

ne Krzesiwo”. Przedstawienie wprowadzi-

ło wszystkich w zaczarowany świat bajki i 

pozostawiło miłe wspomnienia.

Zaczarowane 
krzesiwo

KULTURA



9

Zespół „Kalina” z Wąwału coraz czę-

ściej koncertuje, wykonując repertuar 

biesiadny. Kolejną okazją do zaprezen-

towania się był zorganizowany w dniu 

27 maja w Tomaszowie Mazowieckim 

przy ul. Św. Antoniego „Mega Festyn 

Mechanika” na, który zespół został 

zaproszony. Panie wystąpiły wśród 

wielu innych wykonawców, wykonu-

jąc piosenki biesiadne. Ich wykonanie 

bardzo mile przyjęła zgromadzona na 

festynie publiczność, której spędzony 

tam czas upłynął w bardzo miłej at-

mosferze.

Zespół Kalina

11 czerwca 2017r. odbył się tradycyj-

nie już VIII Festyn Rodzinny w Zespole 

Szkół w Wiadernie. W ramach imprezy 

zorganizowano szereg atrakcji m.in. mecz 

piłki nożnej pomiędzy Absolwentami 

Wiaderno – Nagórzyce, rodzinne turnie-

je tenisa stołowego oraz w boule, quizy, 

VIII Festyn Rodzinny w Wiadernie
zabawy i loterię fantową oraz stoiska ga-

stronomiczne. W programie artystycz-

no-muzycznym zobaczyliśmy występy 

uczniów i przedszkolaków, pokaz zumby, 

a także prezentacje podopiecznych K.S. 

Aster. Był też pokaz historycznych wozów 

sportowych i parada motocyklowa. Od 

godz. 16.00 zaplanowano III Galę Disco 

Polo i Dance, w której wystąpili Mr. Sebii, 

Seventy System, Claris i Big Party, nato-

miast w świat muzyki lat 60-tych i 70-tych 

przeniósł publiczność zespół Red Guitars 

grający covery Czerwonych Gitar. Świet-

ną zabawę zakończyła dyskoteka z DJ-em.

KULTURA
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Tegoroczne obchody Dni Patrona Po-

wiatu Tomaszowskiego i Tomaszowa 

Mazowieckiego rozpoczęły się 11 czerw-

Jarmark Antoniański

Z okazji Dnia Matki, 26 maja Świetlica 

Wiejska w Ciebłowicach Dużych za-

prosiła przedstawicielki fi rmy Orifl ame. 

Konsultantki opowiedziały o sposobach 

pielęgnacji cery dojrzałej. Chętnie służy-

ły Paniom przybyłym na spotkanie, po-

dając kawę oraz częstując słodkościami. 

Po prezentacji multimedialnej przybliża-

jącej formę pracy Orifl ame, konsultantki 

udzieliły porad jak zadbać o siebie. Każ-

da uczestniczka otrzymała mini prezent 

od fi rmy, a po skończonym spotkaniu 

Panie miały możliwość stać się konsul-

tantką Orifl ame. Biorąc pod uwagę, że 

był to Dzień Matki, dzieciaki w oczeki-

waniu na mamy produktywnie spędziły 

popołudnie na świetlicy, przygotowując 

słodkie desery.

Dzień Matki w Ciebłowicach

ca na Placu Kościuszki w Tomaszowie 

Mazowieckim i trwały do 13 czerwca. 

Wśród stoisk wystawienniczych swoje 

miejsce miało, stoisko potraw regional-

nych z Gminy Tomaszów Mazowiecki, 

przygotowane przez Koło Gospodyń 

Wiejskich z Jadwigowa. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 11

KULTURA
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 10
Smakołyki przygotowane przez Panie cie-

szyły się dużym zainteresowaniem. Na sce-

nie wśród wielu wykonawców zaprezento-

Dzień 3 czerwca 2017 r. mieszkańcy Łaziska 

zapamiętają na długo. W tym dniu właśnie 

miejscowa jednostka OSP otrzymała nowy 

sztandar, ufundowany przez mieszkańców i 

sponsorów oraz nowy lekki samochód stra-

żacki na podwoziu Peugeota Boxera.

Zanim nastąpiła ta uroczysta chwila ze-

branych powitał Prezes OSP Łazisko Henryk 

Strażacy 
na pierwszym 
planie

wał się Zespół Folklorystyczny „Smardze-

wianie” ze Smardzewic, który swoim śpie-

wem i tańcem zachwycił zgromadzoną na 

Placu Kościuszki publiczność.

KULTURA

Kwapisz. Msza Św. celebrowana przez kape-

lana strażaków ks. Zbigniewa Kowalczyka i 

miejscowego proboszcza ks. Józefa Jelenia 

nadała podniosłego charakteru uroczystości.

W części ofi cjalnej kilkunastu dru-

hów otrzymało okolicznościowe medale 

i odznaczenia za długoletnią służbę i ak-

tywność w szeregach strażaków ochotni-

ków. Następnie poświęcony został nowy 

sztandar, który Prezesowi OSP i druhom 

przekazał Prezes Zarządu Powiatowego 

OSP druh Tadeusz Cisowski.

„Wreszcie nadeszła wiekopomna chwila”, 

czyli chrzest samochodu i przekazanie do-

kumentów i kluczyków Naczelnikowi OSP 

i kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Te 

ostatnie czynności przeprowadzili Prze-

wodnicząca Rady Gminy Krystyna Pier-

ścińska i Wójt Gminy Franciszek Szmigiel.

W swoim wystąpieniu Wójt przy-

pomniał historie ostatnich 10 lat, kiedy 

to druhowie swoją remizę, a wspólnota 

ziemska działkę przekazali notarialnie 

na rzecz Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

Na pewno nie żałują swojej decyzji, bo-

wiem dziś to miejsce stało się centrum 

wsi i wygląda coraz piękniej. Podzięko-

wał również strażakom za cierpliwość, 

zrozumienie i właściwe podejście do za-

dań, jakie stawia przed nimi gmina.

Na wysokości zadania stanęły panie z Ko-

ła Gospodyń Wiejskich, które zafundowały 

piękny tort w postaci wozu strażackiego. Uro-

czystość uświetniła orkiestra z Zawady. Było 

pięknie, miło, słodko i tak niech zostanie.

Więcej informacji i zdjęć z wydarze-

nia na stronie format 3a.pl/nowy woz-i 

sztandar-dar-w-osp-Lazisko.
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Pod koniec maja dla dzieci z Ciebłowic 

Dużych z okazji Dnia Dziecka zorganizo-

wano wyjazd do parku trampolin Saltos 

w Łodzi. Zajęcia na trampolinach były 

dla dzieci nie lada atrakcją, tym bardziej, 

że mogły spróbować swoich sił na ściance 

wspinaczkowej oraz podczas skoków do 

basenu gąbek. Z atrakcji chętnie korzy-

stali również dorośli. Radości było co nie-

miara. Po godzinie dzieci bez sił, lecz bar-

dzo szczęśliwe musiały zakończyć swoje 

zmagania i niechętnie wrócić do domu.

Wyjazd do Parku 
Trampolin

Dnia 16.06.2017 roku na boisku w Cie-

błowicach Dużych odbył się Dzień 

Sportu integrujący świetlice m.in. z Cie-

błowic, Cekanowa, Łaziska, Zawady i 

Wąwału. Podopieczni świetlic rozegrali 

mecz piłki nożnej, dużym zainteresowa-

niem dzieci cieszyły się również mecze 

w siatkówkę plażową oraz konkurencje 

sportowe. Panie ze świetlic przygotowa-

ły różne zabawy zręcznościowo-spraw-

nościowe. Na zakończenie rozpalono 

ognisko, przy którym dzieci mogły upiec 

kiełbaski. Wszyscy dzielni uczestnicy 

zostali nagrodzeni słodkimi upominka-

mi.

Miedzyświetlicowy turniej sportowy

26 maja 2017 r. z okazji Dnia Matki w Domu 

Ludowym w Zawadzie odbył się wieczór z 

Pieśnią i Piosenką Maryjną. Dzieci i mło-

dzież ze szkoły im. Jana Pawła II w Zawadzie 

oraz występujący gościnnie zespół uświetni-

ły ten dzień występami dla mam. Był to czas 

wdzięczności, wzruszeń, powrotów do cza-

sów przeszłych, jak i współczesnych, ukazu-

jących kobietę, matkę bliską każdemu. Or-

ganizatorami imprezy były świetlica wiejska 

i fi lia biblioteczna w Zawadzie.

Koncert dla 
Mam

EDUKACJA
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W dniu 18 maja 2017 roku uroczy-

stą akademią, po raz dwunasty, Zespół 

Szkół w Zawadzie uczcił obchody Święta 

Patrona Szkoły – Jana Pawła II. Rocz-

nicę nadania szkole imienia rozpoczęto 

tradycyjnie od spotkania na placu apelo-

wym, gdzie wspólnie odśpiewano hymn 

szkoły, wciągnięto fl agę państwową i 

papieską na maszty oraz złożono kwiaty 

pod marmurową tablicą z wizerunkiem 

Papieża. Następnie, przy dźwiękach 

marsza wykonanego przez orkiestrę OSP 

w Zawadzie, uformowanym korowodem 

na czele z pocztem sztandarowym zebra-

ni przeszli na salę gimnastyczną. Tutaj 

odprawiona została msza w intencji całej 

społeczności szkolnej. Po nabożeństwie 

nastąpiła prezentacja pieśni Maryjnych. 

Uczniowie już od tygodni przygoto-

wywali się do występu. I choć przed-

stawiciele poszczególnych klas ostro 

rywalizowali ze sobą, prześcigając się 

w umiejętnościach wokalnych, to spra-

wiedliwe jury wytypowało najlepszych, 

tj. uczniów kl. II i VIb szk. podst. oraz 

uczniów kl. Ib i III gimnazjum. Zwycięz-

com gratulujemy!

Święto Patrona Szkoły

EDUKACJA

W związku z obchodami Światowego 

Dnia Książki 24 kwietnia 2017 r. odbyło 

się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Smardzewicach rozstrzygnięcie V 

Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

pod hasłem „Przeczytaj, BO WARTO”. 

Organizatorką i pomysłodawczynią tej 

cyklicznej imprezy jest Marzena Zro-

bek. Konkurs swym zasięgiem objął 

uczniów szkół podstawowych Powiatu 

Tomaszowskiego. Wzięło w nim udział 

33 uczniów z 12 szkół. Mieli oni za za-

danie napisać list ofi cjalny do prezy-

denta miasta lub wójta gminy z prośbą 

o nadanie nowej ulicy w swojej miej-

scowości imienia ulubionego bohatera 

literackiego. Uczestnicy konkursu pro-

sili o nazwy ulic znanych i nieznanych 

postaci literackich, Misia Uszatka, Ma-

łego Księcia, Pana Samochodzika czy 

Harrego Pottera. Wygrała Aleksandra 

Sobkiewicz z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazo-

wieckim, a uczeń szkoły w Smardze-

wicach – Kacper Konopka otrzymał 

wyróżnienie.

Czytanie książek niesie ze sobą 
szereg korzyści, w Smardzewicach 
nie trzeba nikogo przekonywać
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Jak co roku uczniowie ZS w Zawadzie 

spędzili tydzień na zielonej szkole. Tym 

razem poznawali zakątki Węgier i Gre-

cji. Pobyt zaczęli od zwiedzania Buda-

pesztu: neogotycki parlament, Brama 

Wiedeńska, Wzgórze Gelerta, Most Elż-

biety, Most Łańcuchowy i Zamek Kró-

lewski. Następnie uczestnicy zwiedzili 

neorenesansową Bazylikę św. Stefana i 

przeszli najsłynniejszą ulicą Budapesz-

tu – Vaci utca. Kolejnym punktem by-

ła największa atrakcja Grecji – zabytek 

wpisany na listę UNESCO – Meteory. 

W kolejnym dniu uczestnicy podzi-

wiali miejscowość Litochoro, leżącą u 

podnóża Olimpu. Następnie udali się 

do Salonik, tam podziwiali Białą Wieżę, 

pomniki Aleksandra Macedońskiego 

i Arystotelesa oraz Katedrę Św. Grze-

gorza Palamasa. Wszystkich zachwycił 

spacer po nadmorskiej promenadzie, 

skąd udali się do „serca” Salonik – Placu 

Zielona Szkoła

Arystotelesa i do Dzielnicy Ladadików. 

Popołudnia uczniowie spędzali na spa-

cerach i kąpielach w basenie i w Morzu 

Egejskim. Opiekę nad uczniami sprawo-

wały panie A. Łaska i E. Miksa –Wojtal-

czyk.

EDUKACJA

Dbałość o środowisko naturalne jest naszą 

wspólną sprawą. Najlepiej wiedzą o tym 

przedszkolaki, które uczestniczyły w IX 

Gminnym Przeglądzie Ekologicznym, zor-

ganizowanym 25.04.2017 r. w przedszkolu 

w Twardej. Dzieci z przedszkoli z Chorzę-

cina, Komorowa, Smardzewic i Wąwału 

bawiły się „ekologicznie” w kategoriach: 

plastycznej, wokalnej i umysłowej. Artyści 

z talentem plastycznym skupili się na ry-

sunko-przyklejankach pt.: ”Kocham naszą 

Ziemię”. Zaśpiewali o urokach naszej pla-

nety i potrzebie dbania o czystość każdego 

jej skrawka. Trzecia grupa przedszkolnych 

gości to uczestnicy „ekologicznej olimpia-

dy”. Z zadaniami przygotowanymi przez 

nauczycielkę, Agnieszkę Ostrowską, po-

radzili sobie rewelacyjnie. Konkurencje 

były oceniane przez Komisję, którą two-

rzyli: Katarzyna Wosińska, w-ce dyr ZSP 

Smardzewice, Dariusz Bień, ZPK Oddział 

Terenowy Nadpilicznych Parków oraz 

Szczepan Albin, podleśniczy z Nadleśnic-

twa Smardzewice. Zwycięzcami przeglądu 

byli wszyscy uczestnicy, gdyż wykazali się 

wspaniałą wiedzą, talentem i sprawnością, 

zaś przyznawane punkty były tylko więk-

szą motywacją.

Ekologiczne przedszkolaki
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W dniu 28.05.2017 roku odbył się wiel-

ki fi nał innowacji „Bezpiecznie tam i 

z powrotem”. Ideą projektu było prze-

prowadzenie jak najszerszego zakresu 

działań profi laktycznych promujących 

bezpieczne zachowania na drodze oraz 

wzajemną kulturę wszystkich uczestni-

ków ruchu drogowego. Na spotkaniu 

pojawiły się wszystkie współpracują-

ce służby, rodzice, dziadkowie i oczy-

wiście bohaterowie projektu – dzieci. 

Za wzorowe uczestnictwo w projekcie 

przedstawiciele wszystkich instytu-

cji otrzymali statuetki i świadectwa z 

czerwonym paskiem. Zwieńczeniem 

akcji miał być bieg pod hasłem „Stop 

wariatom drogowym”, niestety pogo-

da pokrzyżowała plany organizatorów. 

Akcję „Jabłko czy cytryna” przełożono 

na 31.05.2017r. Dzieci w towarzystwie 

policji zatrzymywały pojazdy w okolicy 

szkoły, by nagrodzić prawidłowo jadą-

cych kierowców słodkim jabłkiem, a ła-

miących przepisy dzieci karały kwaśną 

cytryną, którą kierowca musiał zjeść. 

Iwona Białecka i Katarzyna Wosińska 

dziękują wszystkim za wspólną lekcję i 

zabawę.

Szkoła w Smardzewicach 
„wkręcona” w bezpieczeństwo

16 maja w ZS w Wiadernie spotkali się 

najlepsi matematycy ze szkół podsta-

XIV Gminny Konkurs Matematyczny

EDUKACJA

wowych Gminy Tomaszów Mazowiec-

ki, aby wziąć udział w konkursie o tytuł 

„Mistrza Matematyki”, pod patronatem 

Wójta Gminy Tomaszów Maz. – F. Szmi-

gla. Organizatorem konkursu był dyrek-

tor ZS w Wiadernie A. Świech. Komisja 

konkursowa w składzie: I. Woskowicz, I. 

Klag, M. Gajewska i K. Kowalska oceniła 

prace uczniów i wyłoniła laureatów. Naj-

lepszym gminnym matematykiem został 

W. Wawrzyniak (SP w Smardzewicach), 

drugie miejsce przypadło A. Robakowi 

(SP w Wiadernie), trzecie miejsce uzy-

skała W. Prymus (SP w Wiadernie). W 

klasyfi kacji szkół pierwsze miejsce zajęła 

SP w Wiadernie, drugie SP w Smardze-

wicach, trzecie SP w Zawadzie i czwar-

te SP w Komorowie. Zmagania uczest-

ników konkursu obserwował dyrektor 

ZEAS-u – S. Piotrowski i dyrektor szko-

ły, którzy pogratulowali zwycięzcom, 

wręczyli dyplomy i atrakcyjne nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy oraz 

Radę Rodziców ZS w Wiadernie.
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6 czerwca już po raz piętnasty w Zespole 

Szkół w Komorowie odbył się Gminny 

Konkurs Ekologiczny. Głównym zało-

żeniem przedsięwzięcia jest rozwijanie 

u uczniów wrażliwości na problemy śro-

dowiska, pogłębianie wiedzy z zakresu 

XV Gminny Konkurs Ekologiczny

przyrody, ekologii i ochrony środowiska. 

Konkurs składał się z dwóch części – pla-

stycznej i konkursu wiedzy. Jury złożone 

z opiekunów drużyn i zaproszonych go-

ści oceniało prace plastyczne wykonane 

różnymi technikami. I miejsce zajęła 

– Aleksandra Zaborowska z ZS Komo-

rów, II miejsce – Zuzanna Szczecińska 

również z ZS Komorów, III miejsce – 

Martyna Kamińska z ZSP Smardzewice. 

Przyznano również dwa wyróżnienia 

dla Kingi Pełki i Kingi Biniek z ZS Wia-

derno. Do konkursu wiedzy przystąpili 

uczniowie ze wszystkich szkół gmin-

nych. Po zaciętej walce na pióra zwycię-

żyła drużyna ze Smardzewic w składzie: 

Marzena Lis, Paulina Wojtaszek, Ada Ba-

ła. II miejsce zajęli uczniowie z Zawady, 

a III miejsce Wiaderno. Przyznano dwie 

specjalne nagrody indywidualne dla naj-

lepszych ekologów, otrzymali je: Hubert 

Buczyński z Komorowa i Maciej Gołę-

biewski z Zawady. Nagrody ufundowa-

ne przez Wójta Gminy Tomaszów Maz. 

wręczył Dyrektor Zespołu Ekonomicz-

no – Administracyjnego Szkół Gminy 

Tomaszów Maz. Sławomir Piotrowski 

oraz wicedyrektor szkoły Dorota Dyńdo. 

Konkurs uświetnił występ przygotowany 

przez uczniów klasy szóstej z Komorowa 

pod kierunkiem pana Dominika Kozara 

propagujący zachowania ekologiczne.

27 kwietnia szkołę w Chorzęcinie od-

wiedzili niezwykli goście – przedsta-

wiciele Tomaszowskiego Towarzystwa 

Miłośników i Opieki nad Zwierzętami, 

pani Mieczysława Goździki oraz ży-

wa maskotka pies Ciapek. Spotkanie z 

uczniami i przedszkolakami przebiegło 

w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. 

Dzieci chętnie opowiadały o swoich oso-

bistych doświadczeniach związanych z 

opieką nad zwierzętami. Pani Mieczy-

sława zwróciła uwagę, że sposób w jaki 

traktujemy zwierzęta jest miarą naszego 

człowieczeństwa. Opowiedziała również 

kilka tragicznych historii z jakimi mia-

ła do czynienia w trakcie swojej długo-

letniej pracy. Zaapelowała do dzieci o 

wrażliwość i odpowiedzialność wobec 

zwierząt, które znajdują się pod ich opie-

ką. Dzieci miały okazję „przymierzyć” 

łańcuch, jakim czasami są przywiązy-

wane psy i odczuć jego ciężar na własnej 

szyi. Uczniowie naszej szkoły byli dosko-

nale przygotowani do spotkania – przy-

Spotkanie z Ciapkiem

nieśli karmę i zabawki dla zwierząt znaj-

dujących się pod opieką Towarzystwa. 

Na koniec przyszedł czas na pamiątkowe 

zdjęcie z Ciapkiem.
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Uczennica klasy III gimnazjum ZS w 

Komorowie – Zuzanna Sęk – została 

fi nalistką Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Języka niemieckiego 

w roku szkolnym 2016/2017. 11 kwietnia 

br. na uroczystej inauguracji w I LO w 

Sukcesy 
językowe

„To ogromna przyjemność pracować z 

tak uzdolnionym, inteligentnym czło-

wiekiem. Jesteśmy dumni z jego sukcesu” 

– mówią koleżanki i koledzy Dominika 

Kozara ze szkoły w Komorowie. Skąd ten 

zachwyt nad osobą pana Dominika? W 

kwietniu do księgarń w całym kraju trafi ła 

jego najnowsza książka – „Wyklęty ‘48”. To 

już druga książka nauczyciela języka pol-

skiego i historii w Zespole Szkół w Komo-

rowie. W 2014 roku ukazała się powieść 

kryminalna „Likwidator ’44”, której akcja 

rozgrywa się w Warszawie tuż przed wy-

buchem powstania. W najnowszej książ-

ce „Wyklęty ‘48” autor wziął na warsztat 

burzliwe powojenne czasy, gdzie stawką 

była władza w komunistycznej Polsce. 

Autor zręcznie łączy elementy klasyczne-

Sukces belfra z Komorowa!
go kryminału i powieści historyczno-oby-

czajowej ukazując realia powojennej Pol-

ski. Opisuje ludzi walczących o normalne 

życie ponad politycznymi podziałami i 

sporami. Jest seryjny morderca i szefowie 

partii, którzy decydują się schwytać zabój-

cę. W dn. 16.05.2017 r. w Miejskiej Biblio-

tece Publicznej odbyło się spotkanie z pi-

sarzem. Licznie zgromadzone grono czy-

telników usłyszało receptę na napisanie 

dobrego kryminału retro. Na koniec autor 

wyjaśnił zebranym genezę tytułu powieści 

i wyjawił, kto jest tytułowym Wyklętym. 

Zapowiedział kontynuację losów Janka 

Wolaka w następnej powieści, która, jak 

się przyznał, jest już praktycznie gotowa.

Trzymamy kciuki za szybkie wydanie 

kolejnej książki i czekamy z niecierpliwością!

19 czerwca dzieci z SP Chorzęcin uczest-

niczyły w wyjątkowej wycieczce po Za-

kładzie Produkcyjnym Ceramiki Para-

dyż. Zwiedzanie odbywało się z przewod-

nikiem. Poznaliśmy proces produkcji 

płytki : od piasku do płytki, laboratorium 

i najnowocześniejszy w Polsce magazyn 

wysokiego składowania. Bilet na wyciecz-

kę można było zakupić podczas festynu 

szkolnego. Za zgromadzone fundusze 

planuje się zakup najnowocześniejszych 

szafek ubraniowych dla dzieci. Rada Ro-

dziców i Dyrekcja składają serdeczne po-

dziękowania dla Prezesa Ceramiki Pana 

A. Tępińskiego oraz anonimowych Ro-

dziców, którzy zasponsorowali transport.

Ceramika Paradyż „od kuchni’

Tomaszowie Maz. odebrała również na-

grodę za zdobycie I miejsca w Powiato-

wym Konkursie Języka Niemieckiego dla 

Gimnazjalistów “KLARUS”, powtarzając 

swój sukces sprzed dwóch lat, gdzie by-

ła wówczas najmłodszą uczestniczką. 

Dziewczynka pod czujnym okiem swo-

jej nauczycielki, pani Agnieszki Smejdy, 

przygotowywała się pilnie do obu kon-

kursów od początku roku szkolnego na 

dodatkowych zajęciach.
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28 maja 2017 r. w Smardzewicach na tzw. 

Ogrodach Smardzewickich odbyły się 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

jednostek OSP z Gminy Tomaszów Mazo-

wiecki. W zawodach wzięło udział 9 dru-

żyn męskich, 2 kobiece i 1dziecięca. Za-

wody przebiegły w dwóch konkurencjach: 

sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe.

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze
Wyniki końcowej klasyfi kacji przed-

stawiają się następująco:

W grupie zespołów męskich:

I miejsce – OSP Smardzewice, II miejsce 

– OSP Godaszewice, III miejsce – OSP 

Zawada, IV miejsce – OSP Wąwał, V 

miejsce – OSP Twarda, VI miejsce – OSP 

Łazisko, VII miejsce – OSP Jadwigów, 

VIII miejsce – OSP Wiaderno, IX miej-

sce – OSP Chorzęcin

W grupie zespołów żeńskich:

I miejsce – OSP Smardzewice, II miejsce 

OSP Twarda

W grupie dziecięcej – I miejsce OSP 

Chorzęcin.

21 kwietnia w OK Tkacz odbył się „IX 

Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji w 

Języku Angielskim”. Temat przewodni 

tegorocznej edycji to NATURE. Organi-

zatorami konkursu była Szkoła Podsta-

wowa nr 12 i Szkoła Językowa BINGO 

SCHOOL w Tomaszowie Mazowieckim. 

Celem konkursu było popularyzowanie 

literatury anglojęzycznej wśród dzie-

ci, uwrażliwienie na piękno przyrody, 

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Poezji w Języku Angielskim

wspieranie uczniów zdolnych w rozwi-

janiu i poszerzaniu zainteresowań oraz 

rozwijanie poczucia estetyki poprzez 

piękno słowa mówionego. Zespół Szkół 

w Wiadernie reprezentowali: Z. Solecka 

z kl. V i I. Pełka z kl. VI. Wśród najlep-

szych recytatorów znalazła się Zuzia zaj-

mując II miejsce w kategorii klas V–VI 

prezentując wiersz J. Brzechwy At the 

vegetable stall. Gratulujemy sukcesów.

EDUKACJA
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10.06.2017 na terenie COS-OPO w Spale 

odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo 

Pożarnicze. Gminę Tomaszów Mazo-

wiecki reprezentowały drużyny żeńskie i 

Powiatowe Zawody Sportowo 
Pożarnicze Spała 2017

męskie z Twardej i Smardzewic.

Rywalizacja była zacięta. W końco-

wej klasyfi kacji najlepsze okazały się 

drużyny z Gminy Tomaszów Mazowiec-

ki zajmując następujące miejsca.

W kategorii kobiet

I miejsce zdobyła drużyna ze Smardze-

wic

II miejsce z Twardej.

W rywalizacji drużyn męskich

I miejsce zdobyło OSP Smardzewice

II miejsce OSP Twarda

Gratulujemy zwycięzcom !!!

W dniach 6–13 maja uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewi-

cach i Zespołu Szkół w Komorowie pod 

opieką pani Marzeny Zrobek i Małgorza-

ty Ksyt wzięli udział w wymianie ze szko-

łą irlandzką Gaelcholáiste Chomáin. Wi-

zytę planowaliśmy od października, kiedy 

to odwiedzili nas Irlandczycy. Pracowa-

liśmy wcześniej nad realizacją projektu 

Erasmus +. Szczęśliwie udało nam się 

zrealizować nasze plany i z radością poje-

chaliśmy odwiedzić przyjaciół z Rossport.

W Rossport czekało na nas wiele nie-

spodzianek. Przede wszystkim pozna-

liśmy życie szkolne, wzięliśmy udział w 

zajęciach kulinarnych, przygotowywali-

Uczniowie z naszej gminy w Irlandii
śmy typowe irlandzkie potrawy. Razem 

śpiewaliśmy i uczyliśmy się irlandzkich 

tańców. Nie zabrakło sportowych rozry-

wek.

Większość dni poświęciliśmy jednak 

na zwiedzanie okolicy. Odbyliśmy rejs 

łodzią na opustoszałe wyspy Inis Gé, ło-

wiliśmy ryby i spotkaliśmy rekina. Prze-

mierzyliśmy 30 km rowerem z Newport 

do Achill, a na Erris Head po błotnej 

zabawie na torze przeszkód skakaliśmy z 

klifu prosto do oceanu.

7 dni w malowniczej Irlandii to przy-

goda, której nie sposób ubrać w odpo-

wiednie słowa....Irlandczycy powiedzie-

liby – we’re speechless!



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

Dnia 08.06.2017r odbyła się w Publicz-

nym Przedszkolu w Wąwale I Gminna 

Olimpiada Młodzi Tropiciele Wiewió-

rek. Wzięły w niej udział dzieci z: Twar-

dej, Wiaderna, Chorzęcina, Komorowa, 

Ciebłowic i Wąwału. Jury w składzie: 

Pan Tomasz Rogaczewski, Pan Sławomir 

Piotrowski, Pani Maria Robak i Pani Ka-

tarzyna Jaś uznało, że wszystkie druży-

I Gminna Olimpiada 
„Młodzi Tropiciele Wiewiórek”

W czerwcu dzieci z Chorzęcina bawiły się 

na festynie zorganizowanym przy OSP 

Łazisko. Tematem przewodnim imprezy 

było zdrowe odżywianie. Festyn stanowił 

podsumowanie projektu realizowanego 

z WFOŚ i GW w Łodzi „ Tajemnice pira-

Weranda smaków

ny zajęły I miejsce. Podczas spartakiady 

dzieci brały aktywny udział w wielu kon-

kurencjach sportowych, quizach oraz za-

bawach muzycznych. Dużą atrakcją dla 

dzieci było poszukiwanie skarbu ukryte-

go w zabytkowej lipie szerokolistnej znaj-

dującej się na terenie naszego ogrodu 

przedszkolnego. Mamy nadzieję, że na-

sza olimpiada będzie imprezą cykliczną.

midy zdrowego odżywiania”. Dzieci pod 

kierunkiem wychowawców zaprezento-

wały ciekawy program artystyczny. Było 

mnóstwo owocowych pląsów i śpiewów. 

Rada rodziców przygotowała smakołyki 

i mnóstwo ciekawych atrakcji. 


