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Szanowni mieszkańcy!
Nie tak dawno, na
początku wakacji,
dotarł do was poprzedni
biuletyn
informacyjny, a dziś już jesteśmy w
trakcie nowego roku szkolnego. Po wakacjach pozostały tylko wspomnienia
(oby dla wszystkich miłe) i czeka na
nas pracowita końcówka roku. Jak pracowita możecie się przekonać, czytając
informacje o aktualnie prowadzonych i
nowo rozpoczętych inwestycjach. Jest
ich sporo i będą miały znaczący wpływ
na poziom życia w gminie. Bardzo ważną inwestycją dla wszystkich mieszkańców jest drugi budynek Urzędu Gminy,
który niedawno został oddany do użytkowania i do końca października zostanie przystosowany do przyjmowania
interesantów. Aktualnie trwają prace
remontowe przy „starym” budynku i
po ich zakończeniu będziemy się mogli
cieszyć naprawdę pięknymi obiektami,
w których siedzibę znajdą wszystkie
instytucje gminne. Taka centralizacja
usług ułatwi załatwianie spraw wam
mieszkańcom i nam pracownikom. Ale,
jak mówi jeden z naszych rodaków, są
też plusy ujemne takiego rozwiązania.
Otóż na placu nie będzie miejsc parkingowych dla pracowników, będą natomiast dla interesantów na czas załatwiania spraw w gminie oraz gości i wykonawców usług i prac inwestycyjnych
na rzecz gminy. Nie będzie więc możliwości pozostawienia samochodów na
dłuższy czas pobytu w mieście. Myślę,
że nie będzie to konieczne, gdyż od 1

stycznia 2018 r. komunikacja zbiorcza,
tzw. MZK-i, będzie świadczyła usługi nieodpłatnie dla mieszkańców, zarówno na terenie miasta, jak i gminy.
Nieopłacalne będzie więc korzystanie z
samochodów własnych, co pozytywnie
wpłynie na domowe budżety i czystość
powietrza. Na jakich zasadach będziemy mogli korzystać z komunikacji
zbiorczej, poinformujemy wszystkich w
oddzielnych komunikatach.
Aktualnie przygotowywane są uchwały i dokumenty niezbędne do podpisania
międzygminnego porozumienia na okres
3 lat (na tyle pozwala prawo) w zakresie
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świadczenia usług transportu zbiorowego. Jest to kolejny przykład na to, że
wzajemne zrozumienie i partnerstwo w
realizacji zadań własnych jednostek samorządowych, przynosi same korzyści
wszystkim stronom. Dla poparcia ww.
tezy, podaję inne przykłady współpracy:
– modernizacja oczyszczalni ścieków i
budowa, docelowo ok. 150 km, kanalizacji sanitarnej w „Aglomeracji Tomaszów Maz.”
– budowa drogi dojazdowej do terenów
inwestycyjnych miasta i gminy,
– wspólne zadanie 5 samorządów w
zakresie zagospodarowania rzeki Pilicy (projekt w Urzędzie Marszałkowskim),
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektorom, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty
Gminy Tomaszów Mazowiecki składamy serdeczne podziękowania
za pracę, poświęcenie oraz za trud włożony w edukację
i wychowanie dzieci i młodzieży.
Życzymy Państwu wielu sukcesów, radości, uznania
i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej społeczności.
Przewodnicząca Rady Gminy
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Wójt Gminy
FRANCISZEK SZMIGIEL

INWESTYCJE

Trwa budowa drogi
do terenów inwestycyjnych w Łazisku
Trwają intensywne prace przy budowie
drogi, która będzie obsługiwać tereny
inwestycyjne, zlokalizowane w miejscowości Łazisko. Wykonawcą robót drogowych jest Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunalskiego. Zakończono już I

etap prac, obejmujący około 24 % całości robót. Prowadzone są obecnie dlasze
roboty ziemne, prace przy kanalizacji
deszczowej, przepustach ekologicznych
oraz roboty energetyczne. Zakończenie
robót przewidywane jest w II półroczu
2018 roku. Projekt realizowany jest w

partnerstwie z Miastem Tomaszów Mazowiecki. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości
85 % kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę około 5,9 milionów złotych.

Kanalizacja POIŚ
Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje
projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji
Tomaszów Mazowiecki, obejmującej
wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów,
Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice
Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”, który jest dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. W połowie września br. podpisano umowy na budowę
wodociągów, tj. Zadanie nr 6 – Budowa
sieci wodociągowej, łącząca miejscowości Smardzewice i Wąwał oraz Zadanie

nr 8 – Budowa sieci wodociągowej, łącząca miejscowości Smardzewice i Twarda. Pierwszy wodociąg będzie budować
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz
Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego za
kwotę 734.310,00 zł, natomiast drugim
zajmie się Zakład Usług Wodociągowo-Hydraulicznych Ewa Cłapa z Moszczenicy za kwotę 519.483,18 zł. Oba zadania
mają być ukończone do połowy grudnia
tego roku.
Nadzór inwestorski (w ramach zadania nr 9) świadczony będzie przez Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowa-

nie i Nadzór Inwestorski H i D. Gędek z
Piotrkowa Trybunalskiego.
W ramach Projektu w latach 2015–
2016 wybudowano już kanalizację sanitarną na osiedlu Biała Góra oraz stację
wodociągową w Smardzewicach. W kolejnych latach będzie budowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Tresta, Twarda
oraz będzie kontynuowana budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Smardzewice, Wąwał, Komorów i Zaborów Drugi. Zakończenie Projektu nastąpi w 2020 r.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

dużych środków zewnętrznych i będą
miały pozytywny wpływ na wzrost poziomu życia mieszkańców.
W pierwszych zdaniach wspomniałem o wakacjach, ale czas szybko biegnie
i dzieciaki oraz młodzież są już w szkołach. Pozornie wszystko odbywa się normalnie (nie musieliśmy przeprowadzać
reorganizacji szkół), nie było zwolnień
nauczycieli, nauka idzie nowym torem
reformy, ale o wynikach zarówno refor-

my jak i nauki przekonamy się dopiero za
kilka lat.
Trudny okres czeka nauczycieli:
nowe programy nauczania, nowe podręczniki, lektury, ćwiczenia. To wszystko wymagać będzie dużego wysiłku na
odpowiednie przygotowanie materiałów
na lekcje, jak również na samo przeprowadzenie lekcji. Wierzę, że nauczyciele
świetnie sobie poradzą z tymi problemami. Jak zawsze zresztą.

– porozumienie w sprawie budowy
ścieżki pieszo-rowerowej z Tomaszowa do Zalewu Sulejowskiego,
– kilka porozumień dotyczących remontów, przebudowy i budowy dróg
i chodników przy drogach powiatowych i gminnych.
Te wszystkie wspólnie realizowane
zadania pozwoliły na pozyskanie bardzo
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Otrzymaliśmy
kolejne środki unijne
W lipcu br. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę o dofinansowanie ze środków unijnych operacji pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia
Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada”. Samorząd Województwa Łódzkiego, z budżetu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, przyznał Gminie Tomaszów

Mazowiecki dofinansowanie w wysokości 1.983.858,00 zł.
Projekt unijny składa się z 3 zadań.
Wybrano już wszystkich wykonawców.
Budowę II reaktora na oczyszczalni ścieków w Zawadzie oraz kanalizacją sanitarną w Kolonii Zawada i Jadwigowie (części
miejscowości za trasą S8) wykona firma
BINSTAL Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa Mazowieckiego za
kwotę 3.568.000,00 zł. Kanalizację sanitarną oraz wodociąg w Łazisku będzie

budować firma ZINSBUD Inżynieria
Bezwykopowa Emil Zimoch z Pabianic
za kwotę 896.055,00 zł. Budowana infrastruktura w Łazisku będzie elementem
uzbrojenia terenów inwestycyjnych w
gminie. Nadzór nad inwestycją będzie
sprawować Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z
o.o., Grzegorz Jaśki z Piotrkowa Trybunalskiego.
Zakończenie projektu przewidywane
jest na listopad 2018 roku.

Jesienią oddamy do użytku 4 Domy Ludowe
Dobiegają końca prace przy termomodernizacji budynków domów ludowych w Godaszewicach, Jadwigowie, Sługocicach i Chorzęcinie. W Jadwigowie i Godaszewicach zakończono już roboty w obiektach. W Sługocicach i Chorzęcinie planuje się zakończenie
prac do końca września. Cały projekt, według umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, ma zostać

rozliczony do końca listopada br. Gmina ze
środków Unii Europejskiej na niniejszy projekt otrzyma ponad 1,5 mln złotych dofinansowania. Od jesieni mieszkańcy będą mogli
już korzystać ze świetlic wiejskich.
P.S. W dniu 16.09.2017 r braliśmy
udział w uroczystym otwarciu Domu
Ludowego w Godaszewicach. Zarówno
goście, jak i mieszkańcy byli bardzo zadowoleni ze zmodernizowanego obiektu i

nie szczędzili pochwał wykonawcom oraz
pracownikom nadzorującym inwestycję.
W dniu 23.09.2017 r. uroczyście
otwarto Dom Ludowy w Jadwigowie.
Tutaj mieszkańcy bardzo uważnie nadzorowali przebieg prac modernizacyjnych i z pełnym zadowoleniem przyjęli
budynek do użytkowania.
O szczegółach napiszemy w następnym biuletynie informacyjnym.
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Powstają nowe sale lekcyjne dla naszych dzieci
W dwóch szkołach na terenie naszej
gminy są prowadzone roboty budowlane polegające na rozbudowie placówek
oświatowych. W Smardzewicach budynek
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest rozbudowywany o dodatkowe pomieszczenia
użytkowe wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu nad najstarszą częścią szkoły. Dobudowywane pomieszczenia są rozmieszczone na dwóch kondygnacjach. Na
parterze będą pomieszczenia dla uczniów
(sala lekcyjna, świetlica oraz sanitariaty)
oraz pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników szkoły. Piętro zyska
3 duże sale lekcyjne. W ramach inwestycji

wykonano na 1 września prace adaptacyjne zaplecza kuchennego w celu poprawy
funkcjonowania ciągu żywieniowego oraz
odnowione zostały korytarze i sale lekcyjne na piętrze w prawym skrzydle szkoły.
Szkoła w Wiadernie zostanie natomiast rozbudowana o dwie dodatkowe
sale lekcyjne w dwóch kondygnacjach na
potrzeby szkoły podstawowej. Ponadto
zostanie dobudowany nowoczesny obiekt
parterowy z tarasem dla najmłodszych
dzieci – dla 3 oddziałów przedszkolnych.
Wykonawcą inwestycji na obydwu
obiektach szkolnych jest Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Lasota z Toma-

szowa Mazowieckiego. W Smardzewicach wykona roboty za kwotę ponad 1,2
ml zł, natomiast w Wiadernie za kwotę
ponad 1.8 mln zł. Oddanie tych obiektów do użytkowania przewidywane jest
na ferie zimowe i wakacje 2018 r.

Nowa część ulicy Cegielnianej w Wąwale

We wrześniu 2016 r. Gmina Tomaszów
Mazowiecki podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyzna-

nie pomocy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na
łączna kwotę dofinansowania 2.287.688,00
zł. W ramach projektu, w ciągu 3 lat, wybudowane zostaną drogi gminne w Wąwale, Niebrowie i Chorzęcinie.
W bieżącym roku jest realizowana
przebudowa ul. Cegielnianej w Wąwale na
odcinku o długości ok. 700 mb (od granicy
z Miastem Tomaszów Mazowiecki do ulicy Wesołej). W ramach inwestycji zostanie
ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna,

natomiast pobocza zostaną utwardzone
kostką betonową i kruszywem kamiennym. Odtworzone zostaną również rowy
przydrożne i przepusty pod zjazdami.
W ramach oddzielnej umowy zostało wykonane nowe oświetlenie uliczne
wzdłuż przebudowywanej ulicy – zamontowano 10 opraw oświetleniowych.
Wykonawcą zarówno robót drogowych
jak i oświetleniowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska
Mazowieckiego.

Rekreacyjnie nad Zalewem Sulejowskim
Gmina Tomaszów Mazowiecki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wspólnie realizują inwestycję pn.
Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu
o wykorzystanie walorów krajobrazowych
w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice. Projekt
o wartości ok. 7 mln zł jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–
2020. W sumie obaj partnerzy otrzymali
dofinansowanie w kwocie 4.709.000,00 zł,
z czego na Gminę Tomaszów Mazowiecki przypada 3.485.425,00 zł, natomiast na
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie 1.223.575,00 zł.
Obecnie prowadzona jest procedura
wyłonienia wykonawcy dokumentacji
projektowej oraz robót budowlanych w
formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie na cele turystyczno-rekreacyjne terenu nad Zalewem Sulejowskim
w miejscowości Smardzewice.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców gminy Tomaszów
Maz., miasta, powiatu tomaszowskiego,
turystów oraz podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność na terenie rekre-

acyjnym nad Zbiornikiem Sulejowskim.
Zakres prac realizowany przez gminę: obiekty administracyjno-usługowo-sanitarne, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne, urządzenia i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, plaże i tereny
zielone, rozbudowa ulicy Klonowej w
miejscowości Smardzewice.
Zakres prac obejmuje także tereny
będące w zarządzie RZGW Warszawa i
dotyczy: zagospodarowania terenu na cele turystyczne, molo – rewitalizacja pod
kątem aktywacji usług turystycznych.
Projekt będzie realizowany w latach
2017–2019.

KULTURA

Jubileusz 650-lecia wsi Twarda
26 sierpnia 2017 r. w miejscowości
Twarda odbył się jubileusz 650-lecia
powstania tej bogatej w historię i tradycję wsi. Pierwsze wzmianki o powstaniu miejscowości sięgają XIV wieku. 29 czerwca 1367 r. w święto Piotra i
Pawła w Wolborzu podpisano akt lokacyjny miejscowości. Założycielem wsi
był biskup kujawski Zbylut z Gołczyńca. Mieszkańcy postanowili uczcić ten
wyjątkowy jubileusz. Organizatorami
uroczystości byli: Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel,
Sołtys i Radny Sławomir Wawrzyńczyk
wraz z Radą Sołecką, Koło Gospodyń
Wiejskich pod przewodnictwem Marianny Mierzwy, Ochotnicza Straż Pożarna, której prezesem jest Piotr Bezat,
Zespół „Sami Swoi” pod kierownictwem Bogumiły Wiktorowicz, Anna
Wawrzyńczyk miejscowa bibliotekarka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą odprawioną w Kościele św. Wacława w Twardej, której przewodniczył
Ojciec Rafał Rządziński. Po zakończonej eucharystii dalsza część obchodów
miała miejsce w centrum wsi przy domu ludowym. Na uroczystość przybyły

władze gminy: Wójt Franciszek Szmigiel, jego zastępca Sławomir Bernacki,
Przewodniczącą Rady Gminy Krystyna
Pierścińska wraz z Radnymi. Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda
Stępnia reprezentował Arkadiusz Gajewski, Radny Sejmiku Województwa
Łódzkiego, władze powiatu reprezentowali Barbara Robak i Bartłomiej
Matysik, członkowie Zarządu Powiatu
Tomaszowskiego. Wśród gości byli:
dyrektorzy szkół, reprezentacje KGW
z terenu gminy, zespołów ludowych,
OSP, sołtysów. Licznie na uroczystość
przybyli mieszkańcy oraz sympatycy
Twardej. Aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz, w imieniu całej społeczności
wsi Twarda ufundowany został nowy
krzyż i tablica upamiętniającą 650 lecie
wsi. Uroczystego poświęcenia dokonał
franciszkanin ojciec Rafała Rządziński.
W asyście Ochotniczej Straży Pożarnej pamiątkową tablicę odsłonił Wójt
Franciszek Szmigiel wraz z Sołtysem
Sławomirem Wawrzyńczykiem. Jak na
jubileusz przystało, był tort i prezenty: Wójt Franciszek Szmigiel wraz z
Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną

Pierścińską na ręce Marianny Mierzwy, przewodniczącej Koła Gospodyń
Wiejskich, prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej Piotra Bezata i sołtysa, Sławomira Wawrzyńczyka przekazali czek na
kwotę 50 tysięcy złotych na potrzeby
wsi. Przybyli goście mieli okazję zwiedzić wystawę fotograficzną pt. „Nasza
wieś na przestrzeni wieków”. W części
artystycznej zatytułowanej „Międzypokoleniowe występy artystyczne” zaprezentowali się: Zespół Folklorystyczny
„Sami Swoi” z Twardej, rodzice i dzieci
w przedstawieniu „Zamieszanie w krainie bajek”, studentki Akademii Muzycznej Natalia i Maria Mierzwa oraz
zespół „Acantus” w składzie: Weronika
Wysmyk, Anastazja i Wiktoria Jończyk,
Sylwia Bedlińska. Jubileusz uświetnił
występ orkiestry dętej ze Smardzewic.
Uroczystość poprowadziły Maria Robak i Małgorzata Kowalska. Było coś
dla ciała i dla ducha. Były atrakcje dla
dzieci, każdy mógł spróbować potraw
regionalnych przygotowanych przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich,
kiełbasek z grilla serwowanych przez
strażaków. Wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych, a do tańca przygrywał zespół „Konwój”. Uroczystość
finansowana była przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz współfinansowana przez Samorząd Województwa
Łódzkiego (Grant Sołecki), Starostwo
Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim i Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie – Projekt Ekorob
life.
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Ciebłowianie na „Ogólnopolskim Festiwalu
Smaku w Piotrkowie Trybunalskim”

W dniu 14 lipca 2017 r Zespół Pieśni i
Tańca “Ciebłowianie” promował Gminę
Tomaszów Mazowiecki na “Trybunałach
Nalewkowych” – Ogólnopolskim Festiwalu
Smaku w Piotrkowie Trybunalskim. Celem

festiwalu jest chęć poszukiwania dobrego
smaku na tradycyjnym polskim stole. To
właśnie w Piotrkowie w przeszłości, podczas odbywania się Trybunałów Koronnych dawnej Rzeczypospolitej, w sposób

Święto Ciebłowic
Coroczna uroczystość zwana “Świętem
Ciebłowic” odbyła się 24 czerwca w piękne sobotnie i słoneczne popołudnie, które
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zgromadziło wielu mieszkańców i gości.
Otwarcia uroczystości dokonali: Sołtys Karolina Żegnałek oraz Radny Rady Gminy

niezwykły rozwinęły się wszystkie formy
zaspakajania smaku obradującym sędziom,
posłom i ich świtom. Występ Zespołu “Ciebłowianie” został bardzo dobrze przyjęty
przez licznie zgromadzoną publiczność.

Czesław Milczarek. Na nowo zakupionej
scenie jako pierwszy zaprezentował się
Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” oraz
„Mali Ciebłowianie”, pod przewodnictwem
Katarzyny Małek. Następnie zaprezentowały swoje zdolności dzieci z przedszkola, które przygotowała Monika Kaczmarek. Gościnnie wystąpił Zespół „Smardzewianie”.
Na zakończenie części artystycznej zespół
„Ciebłowianie” wystąpił w nowej odsłonie,
prezentując suitę tańców rzeszowskich. Po
występach dzieci mogły szaleć na zabawkach dmuchanych oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami, które organizowały
panie z fundacji „Poranek”. Dzięki uprzejmości pań z KGW, stowarzyszeniu “Ciebłowice nowe horyzonty” oraz sponsorów
wszyscy przybyli goście mogli skosztować
smacznych potraw z kuchni polowej, dań z
grilla, pierogów, przepysznych ciast i wielu
innych smakołyków. Atrakcją po zmierzchu były płonące pochodnie, przy których
odbyła się biesiada i zabawa do białego rana, przy zespole muzycznym „Czaders”.

KULTURA

Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie
Tegoroczne Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie w Spale odbyły się w dniach
16–17 września 2017 roku. Gospodarzem dożynek był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z
małżonką. Uroczystości rozpoczęły się w
sobotę od konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Główne obchody miały
miejsce w niedzielę. Rozpoczęły się od
rozdania nagród w konkursie na najładniejszy wieniec. Nagrody wręczyła Para
Prezydencka, której towarzyszyli: Aleksandra Grad i Piotr Mierzwa ze Smardzewic. Następnie rozpoczęła się Msza
Święta odprawiona w intencji rolników,
po której barwny korowód przeszedł na
stadion Centralnego Ośrodka Sportu,
gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy,
który poprowadził Zespół Pieśni i Tańca
„Mazowsze”. Na zaproszenie Prezydenta
RP w uroczystości udział wzięli przedstawiciele naszej gminy: przewodnicząca
Rady Gminy Krystyna Pierścińska oraz
Wójt Franciszek Szmigiel. Jak co roku
na placu w centrum Spały stanęły stoiska gmin z powiatu tomaszowskiego i
nie tylko. Gmina Tomaszów Mazowiecki

wystawiła stoisko wyrobów rękodzieła.
Swoje prace zaprezentowały pracownice świetlic wiejskich z terenu Gminy.
Goście z różnych Regionów Polski mieli
również możliwość zapoznania się z materiałami o regionie. Na scenie w COS

wśród zespołów z całej Polski wystąpił
Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”, który zaprezentował ludowe pieśni
i tańce. Po występie członkowie zespołu
spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i jego małżonką.
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Dożynki Powiatowe w Ujeździe

20 sierpnia 2017 r. w Ujeździe odbyły
się Dożynki Powiatowe. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele
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św. Wojciecha w Ujeździe. Po zakończonej eucharystii korowód z wieńcami przeszedł na plac dożynkowy, gdzie

odbyła się część wieńcowa uroczystości.
Ceremoniał dożynkowy poprowadził
zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” pod
kierownictwem p. Katarzyny Małek z
Gminy Tomaszów Mazowiecki.
Tradycyjnie starostowie dożynek
wręczyli bochen chleba gospodarzom
dożynek, zaś delegacje gmin Powiatu Tomaszowskiego wręczały wieńce
dożynkowe przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego, Parafii, Gminy
Ujazd. Wieniec z Gminy Tomaszów
Mazowiecki Staroście Tomaszowskiemu Mirosławowi Kuklińskiemu wręczyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zawady, a wieniec ośpiewał
Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”.
W uroczystości uczestniczył wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek
Szmigiel, sekretarz Przemysław Sepkowski, inspektor ds. kultury Maria
Robak oraz przedstawiciele Rady Gminy.
Biesiada dożynkowa trwała do późnych godzin nocnych.

KULTURA

Smardzewicki festyn u Św. Anny
W dniu 29.07.2017 r. odbył się smardzewicki festyn u Św. Anny. W tym roku uroczystość odbyła się na „smardzewickich ogrodach” i zgromadził liczną
publiczność. Organizatorami imprezy
byli: Sołtys i Rada Sołecka, KGW w
Smardzewicach, Gmina Tomaszów Mazowiecki, OSP w Smardzewicach, Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach. Uroczystość
wsparli również sponsorzy, którym
dziękujemy. Jako pierwsza zagrała Orkiestra Dęta OSP w Smardzewicach,
której występ wszystkich zachwycił. Po
orkiestrze brawurowo zagrał miejscowy
„Boys Band” w składzie: Antoni Ruta,
Mateusz Sońta, Maciej Kotowski, Jakub
Sidwa, bracia Patryk i Jakub Wiktorowiczowie.
Zespół „Smardzewianie”
zaprezentował się w dwóch odsłonach
wokalnej i tanecznej. Gościnnie wystąpiła Radosna Grupa Folkowa „Śliczny
Zespół” z Rzeczycy. Niekwestionowaną gwiazdą festynu były „Raduńskie

Słowiki” z Białorusi. W czasie festynu
przeprowadzony został quiz wiedzy o
Smardzewicach, który był krótką lekcją historii. Festynowi towarzyszyły też
inne wydarzenia tj.: wyprzedaż książek
i rzeczy podarowanych bibliotece. W
„strefie dzieci” młodsi uczestnicy fe-

stynu brali udział w przygotowanych
dla nich zabawach. Dzieci miały okazję
oglądać wozy strażackie i sprzęt będący na wyposażeniu OSP w Smardzewicach. Wspólne biesiadowanie i zabawa
taneczna „pod gwiazdami” trwały do
późnych godzin nocnych.
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VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
Tegoroczne rozgrywki, w piłkę nożną
o Puchar Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki odbyły się 3 września w Wiadernie. Gospodarzem był Ludowy Klub
Sportowy z Wiaderna. Rozgrywki, w
których udział wzięły drużyny z: Ciebłowic Dużych, Łaziska, Smardzewic,
Twardej, Wąwału i Wiaderna odbyły
się na boisku gminnym. Rywalizacja
wśród drużyn była zacięta. Ostatecznie
I miejsce i Puchar Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki wywalczyła drużyna z
Ciebłowic Dużych, II miejsce drużyna z
Twardej, III miejsce reprezentacja z Wiaderna. Puchary zwycięskim drużynom i
czeki na zakup artykułów sportowych
wręczył Zastępca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki Sławomir Bernacki.

Narodowe Czytanie w Zawadzie
2 września w Domu Ludowym w Zawadzie czytaliśmy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w ramach ogólnopolskiej
akcji Narodowe Czytanie, która co roku
odbywa się pod patronatem Prezydenta
RP.
W akcję włączyli się przedstawiciele
wsi, księża, młodzież oraz mieszkańcy.

10

Wśród czytających znaleźli się sołtys
Zawady Krzysztof Ogórek z żoną Elżbietą, ksiądz wikary Adam Gontarz, nauczycielka Jolanta Cielniak, miejscowa
bibliotekarka Wioletta Jarosz, oraz Ewa
Ogórek, Elżbieta Zaremba, Joanna Piechota, Bożena Bąk, Honorata Piotrowska. W czytaniu brała udział uczennica

szkoły średniej Dominika Jabrzyk. Dopisali również studenci Sylwia Miksa,
Marta Miksa, Ewelina Bąk i najmłodsza
uczestniczka Olga Cielniak. Pokusiliśmy
się o przeczytanie pierwszego aktu. Cieszy fakt, że mieszkańcy chcieli słuchać
tego ponadczasowego dramatu. Na zakończenie na wszystkich czekał pyszny
tort. Organizatorami czytania była filia
biblioteczna i świetlica wiejska w Zawadzie.

EDUKACJA

Piknik w Cekanowie
W sobotę dziewiątego września w Cekanowie odbył się coroczny Piknik Rodzinny zorganizowany przez sołtysa i radę
sołecką. Celem spotkania była integracja

mieszkańców wsi oraz zapoznanie się z
nowo osiedlonymi rodzinami naszej wsi.
Co prawda nie wszyscy uczestniczyli w
tegorocznym pikniku, ale ci, co przybyli

miło spędzili czas. Organizatorzy przygotowali wiele konkursów i atrakcji dla dzieci oraz dorosłych – np. konkurs malowania twarzy, „wakacje pędzlem malowane”,
ćwiczenia ruchowe na skakance i z użyciem liny. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody. Zabawa była przednia!

Czytanie „Wesela” w Smardzewicach
7.09.2017 r. odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Smardzewicach
przy udziale kl. II gimnazjum wspólne
czytanie dzieła Stanisława Wyspiańskiego - „Wesela”. Pani Jolanta Zabłocka – dyrektor biblioteki – wprowadziła
nas w genezę powstania dramatu. Przygotowaliśmy kilka scen do wspólnego
czytania z podziałem na role. Młodzież
wspaniale wczuwając się w osoby dramatu pięknie interpretowała tekst „Wesela”. Spotkanie zakończyliśmy małym
poczęstunkiem.

Wakacje w bibliotece
w Komorowie
Wakacje dobiegły końca, pozostały ciepłe
wspomnienia i piękne prace plastyczne. W
naszych placówkach każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Na zajęciach kulinarnych
piekliśmy aromatyczne rogaliki. Uczestnicy
spotkań tworzyli bukiety z polnych kwia-

tów podczas warsztatów florystycznych.
Sukienki origami i letnie buty zaprojektowano na zajęciach plastycznych. Był również czas na edukacyjne gry komputerowe,
planszowe oraz gry i zabawy na powietrzu.
Wakacyjne spotkania zakończyło ognisko.
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Erasmus + w Smardzewicach
Ecobusiness.eu to tytuł międzynarodowego projektu, który od września 2017 r.
realizuje szkoła w Smardzewicach dzięki
dofinansowaniu z unijnego programu
Erasmus + w kwocie 23410 euro.
Tym razem projekt dotyczy przedsiębiorczości. Jego realizacja pozwoli
uczniom z 5 krajów: Polski, Irlandii,

Hiszpanii, Grecji i Finlandii poznać
sposoby tworzenia i zarządzania małym
przedsiębiorstwem. Będą oni pracować
w międzynarodowych grupach, dzięki
czemu zdobędą informacje o krajach
partnerskich, rozwiną kompetencje językowe i cyfrowe, a co najważniejsze –
zintegrują się. Pierwsze spotkanie prze-

Wakacje w Wąwale
Tegoroczne wakacje mieszkańcy Wąwału rozpoczęli piknikiem rodzinnym
zorganizowanym przez KGW, Sołectwo
oraz OSP. Tego dnia nie zabrakło atrakcji: gry sportowe, przysmaki, zjeżdżalnie
dla dzieci oraz wspólna zabawa przy muzyce DJ, która towarzyszyła im do rana.
Niedługo po tym na terenie świetlicy
wiejskiej odbył się grill integracyjny rodziców z dziećmi. Tego dnia zarówno rodzice, jak i dzieci oderwali się od spraw
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codziennych i miło spędzili czas, rozmawiając i piekąc kiełbaski. Kolejną atrakcją był zorganizowany wyjazd na Termy
do Uniejowa. Gorące baseny, zjeżdżalnie
i wszelkie atrakcje wymęczyły nawet
najbardziej aktywnych. Wycieczka ta,
tak bardzo spodobała się uczestnikom,
że już po miesiącu postanowili ją powtórzyć. To nie koniec wyjazdów i podroży,
kolejnym celem był rodzinny park rozrywki Energylandia w Zatorze. Niezli-

widziane jest dla nauczycieli pod koniec
października w Finlandii. Zostaną na
nim ustalone szczegóły dotyczących
działań projektowych i dokładne terminy mobilności, które wśród uczniów
budzą najwięcej emocji. Poprzednie projekty realizowane w Smardzewicach pokazały bowiem, że udział w programie to
niezwykle cenne doświadczenie, które
daje szansę zwiedzić Europę bez ponoszenia kosztów finansowych.

czona ilość Roller Coaster, zjeżdżalni i
piękna pogoda sprzyjały do wspaniałej
zabawy, żal było odjeżdżać, ale za rok
ponownie wrócimy. Ten dzień na pewno
utkwi w pamięci najmłodszych. Wakacje płynęły dalej, aby nie było nudno na
terenie świetlicy chłopcy pod czujnym
okiem Maksa Wiktorowcza, trenowali
piłkę nożną, a następnie rozegrali mecz
z kolegami z Białobrzeg. Oczywiście gospodarze wygrali. Niestety wszystko, co
dobre szybko się kończy, pora rozpocząć
rok szkolny, lecz po tak udanych wakacjach powinno pójść o wiele łatwiej.

EDUKACJA

Inauguracja roku szkolnego
2017/2018 w Komorowie

W tym roku trochę nietypowo, bo nie
pierwszego a dopiero czwartego września miała miejsce uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2017/2018. Ze względu
na zapowiadane opady deszczu uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Komorowie. Zebrani uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły oraz rodzice odśpiewali razem
hymn państwowy, po którym głos zabrała pani dyrektor mgr Iwona Woskowicz.
Powitała wszystkich zgromadzonych,
zapoznała ze zmianami, jakie nastąpiły
w nowym roku szkolnym 2017/2018. Z
życzeniami samych sukcesów w nadchodzącym roku dyrektor szkoły zwróciła
się do nauczycieli, uczniów oraz pracowników. Następnie przedstawiła wychowawców klas i nowych nauczycieli. Został również odczytany list Pani Minister
Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
mówiący o wprowadzaniu nowych rozwiązań w systemie edukacji oraz wdrażaniu nowej podstawy programowej.
Później nastąpił długo wyczekiwany moment, kiedy to uczniowie wraz ze swoimi
wychowawcami udali się do klas. Zapoznani zostali z planem lekcji i wysłuchali

pogadanek na temat bezpieczeństwa w
drodze do i ze szkoły. Po ponad dwóch
miesiącach rozłąki ze szkołą uczniowie
z radością powitali nie tylko swoje koleżanki i kolegów, ale także wychowaw-

ców. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w konkursach, zawodach, ciekawych lektur, fascynujących doświadczeń
i przede wszystkim celujących i bardzo
dobrych ocen.

Wakacyjne zajęcia świetlicowo-biblioteczne w Zawadzie
Tegoroczne wakacje upłynęły na wielu
wspólnie spędzonych chwilach. Wśród
atrakcji, jakie przygotowały panie ze
świetlicy i biblioteki w Zawadzie były:
wyjazd do Parku Edukacyjno-rozrywkowego „Mikrokosmos”, gdzie poznaliśmy niezwykłe bogactwo świata owadów
oraz świat wirusów i bakterii. Wspólne
wyjście do kina oraz udział w warsztatach lepienia w glinie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach: bibliotecznych, plastycznych, kulinarnych, nie zabrakło
konkurencji sportowych. Celem zajęć
było kształcenie umiejętności pracy w
grupie, rozwijanie własnych uzdolnień, a
przede wszystkim dobra zabawa.
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Turniej Piłki Plażowej „Ciebłowice CUP – 2017

Miłośnicy piłki plażowej spotkali się na
stadionie sportowym w Ciebłowicach
Dużych na IX turnieju piłki plażowej
„Ciebłowice Cup”, w dniach 15–16 lipca.
Turniej został rozegrany pod patronatem
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
Franciszka Szmigla. Tegoroczna edycja
amatorskiego turnieju piłki plażowej zaskoczyła wszystkich swoim rozmachem.
Wszystko dzięki temu, że organizatorzy
z roku na rok stawiają sobie poprzeczki coraz wyżej. Organizatorzy zadbali
o oprawę Ciebłowice CUP 2017. Dla

wszystkich była woda, rogale, kanapki,
owoce oraz chrupki. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciebłowic przygotowały dla wszystkich pyszną grochówkę.
Można było skosztować kiełbaski i kaszanki z grilla – wszystko oczywiście za
darmo. Dodatkową atrakcją była dmuchana zjeżdżalnia dla maluchów oraz
strzelnica „Luca”. Nad spokojem czuwali
strażacy z OSP Białobrzegi, którzy zapewnili w upalny dzień delikatny prysznic, spragnionym ochłody kibicom.
W turnieju wzięło udział 31 par z ca-

łej Polski. Niektórzy przejechali nawet
kilkaset kilometrów, by zagrać w Ciebłowicach. W sobotę pierwszego dnia
turnieju odbyły się eliminacje, które wyłoniły pary na niedzielne finałowe rozgrywki. W finałowym meczu pomiędzy
parą Michał Koryciński/Sylwester Janek,
a Krzysztof Pigłowski /Maciej Kołodziejczyk wygrali Ci pierwsi. Trzecie miejsce zajęła para Kołodziejczyk/Cudziło.
Turniej Ciebłowice Cup, ma wyrobioną
markę w naszym powiecie i nie tylko. To
już dziewiąta edycja, a organizatorzy zapowiadają, że jubileuszowa, dziesiąta będzie przełomem, który poprowadzi turniej na szczyty. A wszystko zaczęło się od
tego, iż kilku kolegów dziesięć lat temu
postanowiło zorganizować amatorski
turniej by porywalizować między sobą
– patrząc na rozmach tegorocznej edycji,
aż trudno w to uwierzyć. Odwiedziło nas
w tym roku około 600 osób – to nasz rekord. Organizatorzy dziękują wszystkim
zawodnikom, kibicom, sponsorom oraz
osobom, które pomagały przy organizacji tego niezwykłego wydarzenia.
Łukasz Kaczmarczyk

Stawka większa niż gra, zacznij bezpiecznie żyć
Uczniowie ze Smardzewic przed wakacjami razem z KPP Tomaszów Maz. wspólnie
pracowali w projekcie „Stawka większa niż
gra, zacznij bezpiecznie żyć”. Gimnazjaliści
uczyli się jak reagować w sytuacji zagrożenia
czyjegoś życia, szczególnie własnego. Dużą
atrakcją okazała się nauka samoobrony poprowadzona przez policyjną instruktorkę
technik i taktyk interwencji policyjnych st.
sierż. Martę Mysur. Swoimi umiejętnościami samoobrony uczniowie popisali się podczas otwarcia sezonu wodnego na Zalewie
Sulejowskim w towarzystwie Wojewody
Łódzkiego, Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, Komendanta Wojewódzkiego Policji
i Komendanta Powiatowego Policji oraz licznych gości. Pokaz zyskał ogromne uznanie.
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Akcja „Jabłko czy cytryna”
Najmłodsi uczniowie ze szkoły w
Smardzewicach w dniu 6 września
zadbali z policjantami o bezpieczeństwo, w najbliższym otoczeniu szkoły
organizując wspólnie akcję „Jabłko
czy cytryna”. Podczas prowadzonych
działań, dzieci wręczały kierującym
owoce: jabłka i cytryny. Jabłkami częstowali tych, którzy nie złamali przepisów ruchu drogowego, a kwaśny
owoc wędrował do kierowców, którzy
popełnili drobne wykroczenia. Niestety podczas trwania akcji, dzieci rozdały więcej cytryn niż słodkich jabłek.
Najczęściej zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego nie respektowali
znaku ograniczenia prędkości, który
znajduje się przy szkole. Po zakończonych działaniach funkcjonariusze
przeprowadzili dla najmłodszych pogadanki związane z szeroko pojętym
bezpieczeństwem.

Festyn Rodzinny w Zawadzie
W sobotnie popołudnie 19 sierpnia, na
terenie OSP w Zawadzie odbył się Festyn Rodzinny, zorganizowany przez
Radę Sołecką, Zarząd OSP i KGW. Gości
powitał Sołtys p. Krzysztof Ogórek. Występy rozpoczęły, dzieci ze świetlicy wiejskiej wcielając się w rolę obrońców przyrody w Ekologicznym przedstawieniu.
Podczas tego wieczoru zaprezentowała
swój talent występująca gościnnie Julia
Zaczyńska, pięknym śpiewem uatrakcyjniła część artystyczną. W kolejnym
punkcie wieczoru goście mogli wysłuchać piosenki wykonanej przez Paulinkę
Szewczyk przy akompaniamencie orkiestry dętej pod batutą p. Andrzeja Żerka
oraz obejrzeć występy „Mażoretek”.
W programie festynu nie brakowało konkursów, w których wzięli udział
dorośli, jak i dzieci, wszyscy zostali nagrodzeni upominkami. Padający od
rana deszcz nie przeszkodził w dobrej
zabawie, organizatorzy zadbali o dobrą
atmosferę, pełne brzuszki i zabawę do
późnych godzin nocnych.
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Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 12.00

Aktywne wakacje
w świetlicy w Łazisku

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 15.00 do 16.00
tel. 44 724-64-09 wew. 30
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 Mościckiego 31/33
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724-67-88
Gminny Zakład Komunalny
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 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

14 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Łazisku zorganizowany został dzień aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy mieli do dyspozycji nowy
sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu, kort do tenisa ziemnego, bieżnie
i rowerek stacjonarny oraz stół do tenisa stołowego i bilardu. Na najmłodszych czekały huśtawki oraz pozostałe

atrakcje znajdujące się na placu zabaw.
Słoneczna, sierpniowa pogoda przyczyniła się do dużej frekwencji oraz do
czynnego udziału we wspólnych grach,
zabawach oraz ćwiczeniach. Celem tego dnia było wspólne spędzenie czasu
promujące zdrowy styl życia poprzez
aktywność fizyczną, a także dobrą zabawę.

„Sami Swoi” na XXVI
Wystawie Rolniczej ROL-SZANSA

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

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

W dniu 27 sierpnia Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi” z Twardej wystąpił
na XXVI Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej ROL-SZANSA 2017 w
Piotrkowie Trybunalskim. Bardzo rado-

sny i energiczny występ zespołu wniósł
do tej wielkiej imprezy swoistego kolorytu. Piękne, barwne stroje i ludowa muzyka przyciągnęły przed scenę liczne grono
zwiedzających i wystawców.

