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tel. 44 635-15-35  /  fax. 44 634-13-412 INWESTYCJE GMINNE

Telefon alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja Zelów 997
Dyżurny 44 634 13 77
Komendant 44 634 12 83
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

• Urząd Miejski w Zelowie 
 44 634 10 00
• OSP w Łobudzicach 
 44 634 15 88
• Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy
 Społecznej w Zelowie 
 44 634 10 28
• Powiatowy Urząd Pracy
 Filia w Zelowie 44 634 10 66
• NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18

• Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
 44 634 10 06 i 44 634 10 14
• Przedsiębiorstwo Wodociągów 
 i Kanalizacji w Zelowie 
 44 634 13 06
• Dom Kultury w Zelowie 
 44 634 10 98
• Miejsko-Gminna Biblioteka
 Publiczna w Zelowie 44 634 11 48

• Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
 Pogotowie Ratunkowe 
 44 635 84 80
• Przychodnia SPZOZ w Zelowie 
 44 634 12 65
• Wiejski Ośrodek Zdrowia 
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
• OSP w Zelowie 44 634 29 98

INWESTYCJE

Oświetlenie ulicy Bujnowskiej

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom i prośbom okolicznych 
mieszkańców oraz osób dojeżdża-
jących do położonych nieopodal 
ogródków działkowych, postano-
wiliśmy rozwiązać problem braku 
oświetlenia przy ul. Bujnowskiej. 
W ramach tego zadania zapla-
nowano budowę linii kablowej
i energetycznej oraz zamontowanie
26 słupów z oprawami oświetle-
niowymi na odcinku obejmują-
cym rejon skrzyżowania z ul. Ko-
pernika do skrzyżowania z ul. 

Leśne Działy. Inwestycję realizo-
wała fi rma Instalatorstwo Elek-
tryczne Kazimierz Urbanowicz, 
Podklucze 32, Szczerców. Łaczna 
kwota zadania 147.600,00 zł. Pra-
ce rozpoczęły się 13 listopada i już 
zostały zakończone. Mamy nadzie-
ję, że inwestycja zaspokoi potrze-
by mieszkańców i rozwiąże do-
tychczasowe problemy. 

Wymiana dachu w SPZOZ

Rozpoczęły się prace przy wy-
mianie pokrycia dachowego w  
Samodzielnym Publicznym Zakła-

dzie Opieki Zdrowotnej. Zakres 
prac obejmuje wymianę istnieją-
cego stropodachu na dach dwu-
spadowy z zewnętrznym oryn-
nowaniem.  Koszt inwestycji to 
prawie 278 000 , 00 zł. Finansowa-
ne w całości z budżetu Gminy. Pla-
nowany termin zakończenia prac 
to koniec br.

Remont ulicy Płockiej

Trwają  także prace na ul. Płoc-
kiej. Prace remontowe tej uli-
cy przebiegać będą w granicach 
pasa ulicznego i obejmować 

będą m.in.: roboty rozbiórko-
we krawężników, obrzeży, pły-
tek chodnikowych, rozbiórkę ist-
niejącej nawierzchni bitumicznej 
jezdni, frezowanie, wykonanie
w zamian nowych krawężników, 
nawierzchni chodników z kostki 
betonowej, remont nawierzchni 
istniejących zjazdów do posesji, 
ułożenie nowej nawierzchni as-
faltobetonowej oraz odnowieniu
w pasie ulicznym trawników. Koszt 
inwestycji to 346 000,00 zł. Finan-
sowane w całości z budżetu Gmi-
ny. Planowany termin zakończenia 
prac to koniec roku. 

BIEŻĄCE INWESTYCJE 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZELOWIE  

11 listopada  w Zelowie od-
były się obchody odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-
ści. Uroczystości rozpoczęły 
się przemarszem ulicami mia-
sta pocztów sztandarowych 
przedstawicieli władz samo-
rządowych Gminy Zelów, in-
stytucji, organizacji, jednostek 
OSP, harcerzy oraz mieszkań-

ców do kościoła pw. M.B. Czę-
stochowskiej na Mszę Świętą
w intencji Ojczyzny. Na czele 
pochodu maszerowała Orkiestra  
Dęta OSP Zelów. Dalsza część 
uroczystości kontynuowa-
na była w Parku Miejskim im. 
R. Traugutta przed pomnikiem 
Ofiar Golgoty Wschodu. Orkie-
stra odegrała hymn, a harcerze 

z Gimnazjum w Łobudzicach 
przekazali włodarzom naszej 
Gminy Ogień Niepodległości, 
który symbolicznie zapłonął 
pod pomnikiem oraz pod Dęba-
mi Pamięci. W trakcie zapalania 
zniczy piosenkę „Biały krzyż” za-
śpiewały uczennice Szkoły Pod-
stawowej nr 2 - Kalina Maciasz-
czyk i Justyna Maciejewska. Po 

występie młodych solistek głos 
zabrała Burmistrz Zelowa Ur-
szula Świerczyńska. Następnie 
obecne na uroczystości dele-
gacje złożyły kwiaty przed po-
mnikiem Ofiar Golgoty Wscho-
du.  Natomiast wieczorem
w Domu Kultury w Zelowie ze-
spół „Zelowiacy” zaprezentował 
pieśni patriotyczne i żołnierskie.

KONKURS „FIRMA NA MEDAL”   
Starostwo Powiatowe w Beł-

chatowie pod przewodnic-
twem Starosty Bełchatowskie-
go, ogłosiło VIII edycję konkursu 
„FIRMA NA MEDAL”. Celem kon-
kursu jest promowanie różnych 
form działalności gospodar-
czej. O tytuł „Firma na medal” 
mogą ubiegać się przedsiębior-
cy prowadzący działalność do 

2 lat, a także działający powyżej 
2 lat. Termin składania Formu-
larzy Zgłoszeniowych upływa
z końcem roku.

Warunkiem uczestnictwa
 w konkursie jest przesłanie na 
adres Organizatora tj.: Starostwa 
Powiatowego w Bełchatowie, 
97-400 Bełchatów, ul. Pabianic-
ka 17/19, wypełnionego pra-

widłowo Formularza Zgłosze-
nia, podpisanego przez osoby 
uprawnione do reprezentowa-
nia przedsiębiorcy, w kopercie 
z dopiskiem: „FIRMA NA MEDAL” 
(formularze w formie elektro-
nicznej dostępne są na stronie 
internetowej www.powiat-bel-
chatowski.pl).

WYDARZENIA
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„VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMEK” 

W mikołajkowy weekend już 
po raz 23 odbył się tradycyj-
ny „Valašský mikulášský jarmek” 
w  naszym mieście partnerskim 
Valašské Klobouky, który zgro-
madził tłumy mieszkańców. Jak 
zwykle nie zabrakło kolorowej 

parady  efektownie przebranych 
kuglarzy oraz wizyty Mikoła-
ja, który  jest centralną postacią 
jarmarku i jego najważniejszym 
symbolem. Uczestników jarmar-
ku kusiły niezwykłe stoiska, moż-
na było spróbować tradycyjnych 

wołoskich potraw, poznać trady-
cyjne produkty ludowe oraz rę-
kodzieła, a także zakupić wszel-
kiego rodzaju towary związane 
ze świętami. Organizatorzy za-
pewnili bogaty program arty-
styczny.  Gościem na tegorocz-

nym Jarmarku była delegacja 
z Zelowa, na czele z burmistrz 
Urszulą Świerczyńską, która ak-
tywnie uczestniczyła w uroczy-
stościach. Zaś Klobucanie mogli  
wysłuchać koncertu „Zelowskich 
Dzwonków”.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  
25 listopada to dzień, kiedy na 

świecie obchodzi się urodziny 
pluszowego misia. Miś jest przy-
jacielem dzieci, czy wypada za-
pomnieć o urodzinach przyjacie-
la? Z okazji Święta Pluszowego 
Misia, zorganizowano uroczysto-
ści w Przedszkolu Samorządo-
wym nr 4 i nr 1. Każde dziecko 
przyniosło do przedszkola swo-

jego misia - pluszaka. Zabawka 
ta towarzyszy dzieciom wiele lat, 
to nie tylko pluszowa przytulan-
ka, to „ktoś” bardzo bliski, czuły, 
cierpliwy i często niezastąpiony.
Misie towarzyszą dzieciom za-
równo w chwilach radości jak
i smutku. Są powiernikami dzie-
cięcych tajemnic, ocierają łzy, 
pomagają zasypiać. Wspól-

nie z nauczycielkami posta-
nowiłyśmy przybliżyć dzie-
ciom wszystko co wiąże się
z misiem. Każdy przedszkolak miał 
okazję zaprezentować swojego 
ulubionego „pluszaka”. W trakcie 
świętowania dzieci poznały cie-
kawą historię pluszowego misia 
i jego twórcy, tańczyły z misiami, 
śpiewały piosenki o misiach. Były 

konkursy: wylizywanie pysznego 
miodu z talerza na czas oraz od-
gadywanie imienia bajkowych 
Misiaków. Dzieci wykonywały pra-
ce plastyczne różnymi technika-
mi słuchały różnych opowiadań 
o misiach. Na koniec wszystkie 
przedszkolaki zrobiły pamiątkowe 
zdjęcie ze swoimi pluszowymi mi-
siami.

Foto Urząd Miejski Valašské Klobouky Foto Urząd Miejski Valašské Klobouky

BURMISTRZ ZELOWA URSZULA ŚWIERCZYŃSKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY ZELÓW NA
SYLWESTROWY POKAZ SZTUCZNYCH OGNI 31 GRUDNIA, GODZINA 24.00

Pokaz najlepiej widoczny będzie z Placu Dąbrowskiego i przyległych ulic.
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PODSUMOWANIE SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
5 listopada 2014 r. w auli Pu-

blicznego Gimnazjum nr 4 w 
Bełchatowie odbyło się podsu-
mowanie współzawodnictwa 
sportowego szkół powiatu beł-
chatowskiego. Świetne wyni-
ki osiągnęły nasze szkoły, zajmu-
jąc pierwsze i trzecie miejsce. 
Czwórka z ogromną przewagą 
zwyciężyła w klasyfi kacji szkół 
podstawowych  zdobywając 264 
punkty,  wyprzedzając SP nr 12 
w Bełchatowie (142 pkt ).  Nato-
miast trzecie  miejsce zajęła  SP nr 
2  w Zelowie (121 pkt ).

Wyniki sportowców to efek-
ty pracy nauczycieli wychowa-
nia fi zycznego.  Dlatego wśród 
trzynastu wyróżnionych pedago-
gów nie mogło zabraknąć miej-
sca dla  Doroty Wędzik, Cezarego 
Kuligowskiego i Jacka Pawełosz-
ka. Podczas uroczystego wrę-
czania nagród dyrektorzy obu 

szkół  Anna Bodnar i Jan Karol 
Kozłowski odebrali pamiątkowe 
puchary, czeki na zakup sprzętu 
sportowego dla szkoły oraz listy 
gratulacyjne.

W ogłoszonej dziesiątce spor-
towców szkół podstawowych 
powiatu bełchatowskiego sześć   
miejsc zajęli uczniowie naszych  
szkół.

I miejsce – Wiktoria Koniecz-
na SP 4       

 II miejsce – Emilia Sobolew-
ska SP 4                                         

III miejsce – Mateusz Pawlak       
SP 4      

IV miejsce – Zuzanna Bedna-
rek SP 4       

V miejsce   – Jakub Wójcik  SP 4         
VII miejsce – Marta Karbowni-

czak SP 2
                                                                    
Gratulujemy sukcesów!           

BEZPIECZNY DOM – NIE DLA CZADU
W trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców Gminy Zelów, 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska wsparła inicjatywę pro-
filaktyki przeciw czadowej. Na 
przestrzeni ostatnich lat odno-
towaliśmy na naszym terenie 
wiele przypadków nieszczel-
ności instalacji oraz kilka przy-
padków śmiertelnego zatrucia 
czadem. Sprawy nie bagateli-
zują władze Gminy Zelów, jak 
mówi Burmistrz Urszula Świer-
czyńska – Od kilku lat wspólnie 
ze strażą pożarną prowadzimy 
w tej sprawie kampanię infor-
macyjno-profilaktyczną, stara-

my się na bieżąco informować 
mieszkańców Zelowa o zagro-
żeniach związanych z zatru-
ciem dwutlenkiem węgla, roz-
dajemy specjalne broszury oraz 
staramy się, aby te informacje 
dotarły do jak największej ilo-
ści mieszkańców. Od począt-
ku swojej kadencji zabiegam
u odpowiednich organów o ob-
jęcie szczególną opieką naszej 
gminy. W całej gminie Zelów 
corocznie przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego funkcjo-
nariusze Państwowej Straży 
Pożarnej w Bełchatowie prze-
prowadzają kontrolę z zakresu 

bezpieczeństwa pożarowego. 
 W ostatnim czasie prowadzili-
śmy  rozmowy, aby mieszkania 
będące w zasobie komunalnym 
gminy Zelów zostały bezpłatnie 
wyposażone w czujki przeciw 
czadowe. Nie chcemy jednak 
sprawiać wrażenia, że ryzyko za-
trucia czadem lub gazem do-
tyczy jedynie starszych budyn-
ków.  W związku z tym warto 
zaopatrzyć się w czujnik bez 
względu na stan techniczny in-
stalacji, zanim będzie za późno.

10 grudnia br. w ramach akcji 
„Bezpieczny dom – Nie dla cza-
du”, funkcjonariusze Komendy 

Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Bełchatowie od-
wiedzali mieszkania komunal-
ne będące w zasobach Gminy 
Zelów i bezpłatnie rozdawali 
czujniki dymu i czujniki czadu. 
Czujniki zostały profesjonalnie 
zamontowane w odpowied-
nich miejscach w mieszkaniach, 
a lokatorzy zostali przeszkoleni 
i zapoznani z instrukcją obsługi 
urządzenia. W ramach rozpoczę-
tej akcji i walki w czadem stra-
żacy przewidują rozdać do koń-
ca roku 150 czujek tlenku węgla 
i czadu na terenie Powiatu Beł-
chatowskiego.
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„OJCZYSTY - ZNAM, LUBIĘ, SZANUJĘ”
Ojczysty - znam, lubię, szanu-

ję” to kolejna odsłona programu 
Mam Gen Wolności, do którego 
przystąpiła  klasa III c gimnazjum 
ZSO w Zelowie. Konkurs organi-
zowany jest przez fundację Insty-
tutu Lecha Wałęsy w Warszawie. 
Główna nagroda to dwudniowa 
wycieczka do stolicy. W ramach 

akcji młodzież przygotowała ulot-
ki informacyjne, kotyliony i fl agi.
W piątek 7 listopada br w szkole 
odbyła się uroczystość upamięt-
niająca Święto Niepodległości, w 
której brali czynny udział wszyscy 
uczniowie. Z kolei w sobotę i nie-
dzielę młodzież rozdawała ulot-
ki przechodniom naszego miasta 

oraz zapraszała do kolejnej akcji 
„Wszyscy czytamy dzieła narodo-
we”, którą zaplanowano na 10 i 
12 listopada 2014 roku w Biblio-
tece Miejskiej w Zelowie. Podczas 
tej akcji zaszczyciło nas wielu go-
ści, w tym także Burmistrz Zelowa 
–  Urszula Świerczyńska, ks. pro-
boszcz parafi i rzymsko-katolickiej 
– Jacek Ambroszczyk,  Kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Marzanna Socha i wie-
lu innych. Zaproszeni goście miło 
spędzili czas na wspólnym czy-
taniu wierszy, fragmentów po-
wieści, pieśni, a także bajek.11 li-
stopada wtorek okazał się być 
również interesującym i pełnym 
pracy dniem. Obchody uroczy-
stości Święta Niepodległości roz-
poczęły się od Mszy św. za Oj-
czyznę w Kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Następnie uda-
no się do Parku Traugutta w celu 
złożenia kwiatów pod pomnikiem 
Golgoty Wschodu. Całemu wyda-
rzeniu towarzyszyła orkiestra dęta 
oraz poczty sztandarowe z róż-
nych instytucji i szkół działających 
na terenie gminy Zelów. Uczenni-
ce z klasy IIIc reprezentowały po-

czet ZSO. Po zakończeniu uroczy-
stości pozostali uczniowie klasy 
IIIc przeprowadzili sondę uliczną, 
w której pytali mieszkańców Zelo-
wa m. in. o to,  czym dla nich jest 
patriotyzm ?

Od piątku do środy klasa III c 
wykonała wiele zadań. Ich działa-
nia zostały upamiętnione fotogra-
fi ami oraz nagraniami, z których 
powstanie krótki fi lm na potrzeby 
konkursu.

Musimy przyznać, że program 
Mam Gen Wolności, w ramach 
którego zorganizowano konkurs, 
pochłonął uczniów całkowicie.
I nie jest już ważna dla nas główna 
nagroda, ale jesteśmy zadowoleni 
z postawy naszych kolegów, któ-
rzy z olbrzymim zaangażowaniem 
włączyli się w akcję i cieszyli się
z czynnego w niej udziału.

Dzisiaj już wiadomo, że inicjaty-
wa uczniów klasy III c gimnazjum 
otrzymała pierwsze wyróżnienie. 
Należy pamiętać, że przyznano 
tylko jedno – pierwsze miejsce, 
więc to wyróżnienie jest nie lada 
osiągnięciem. W konkursie bo-
wiem brała  udział młodzież wielu 
szkół z całej Polski. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „POLSKO – CZESKA INTEGRACJA”   
19 listopada br. w Klubie Cze-

skim w Zelowie odbyło się podsu-
mowanie projektu „POLSKO – CZE-
SKA INTEGRACJA”. Przypomnijmy, 
że projekt realizowany był przez 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Walewicach wspólnie z mniej-
szością czeską zamieszkującą teren 
gminy , jak również przedstawicie-
lami i mieszkańcami miasta part-
nerskiego Valasske Klobouky z 
Republiki Czeskiej. Na ten cel uda-

ło się pozyskać dofi nansowanie
w wysokości 93 000 zł  z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej z 
zakresu Oparcia Społecznego dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi. Celem głównym projektu 
było organizowanie i stworzenie 
partnerstwa pomiędzy osobami 
z różnego rodzaju zaburzeniami
i ich rodzinami, opiekunami
a Stowarzyszeniem Czechów
w Zelowie.

Na spotkaniu można było zo-
baczyć pokaz multimedialny 
podsumowujący projekt. Obej-
rzeliśmy slajdy dokumentują-
ce wydarzenia związane z pro-
jektem (wizytę Czechów w ŚDS 
Walewice oraz w Klubie Czeskim
w Zelowie, wycieczkę pensjonariu-
szy ośrodka wraz z pracownikami i 
opiekunami do miasta partnerskie-
go Valasske Klobouky, mogliśmy 
podziwiać  prace wykonane pod-

czas wspólnych warsztatów ręko-
dzielniczych  ŚDS i Stowarzyszenia 
Czechów w Zelowie, spróbowali-
śmy przepysznych potraw regio-
nalnych.

Ponadto w centrum Zelo-
wa ustawiono tradycyjne cze-
skie kramy, można było zapo-
znać się z kulturą czeską oraz
z zelowskim questem, przejechać 
się na tandemie, a także spróbować 
tradycyjnych czeskich przekąsek.     
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SP 4 Z GRAND PRIX
W dniach 4 - 5 listopada 2014 

roku odbył się w Bełchatowie  Fe-
stiwal Ekologicznej Twórczości 
Dzieci. Szkołę Podstawową nr 4 
w Zelowie reprezentowała grupa 
teatralna „Dzieci Pana Brzechwy”, 
która podczas festiwalu pokazała 
przedstawienie „Widziałam ostat-
nią pszczołę” oraz zespół „Bły-
skotki” z klasy III a, który zaśpie-
wał piosenkę „Rodzina leśników”. 
W konkursie uczestniczyło oko-
ło 30 grup teatralnych oraz oko-

ło 25 zespołów i solistów z placó-
wek oświatowo-wychowawczych
z powiatu bełchatowskiego
w kategoriach: przedszkola, szko-
ły podstawowe i  gimnazjalne. Jak 
mówi Dyrektor placówki - „W tej 
sytuacji zdobycie Grand Prix przez  
grupę teatralną poczytujemy so-
bie za wielki zaszczyt. Cieszymy 
się tym bardziej, że taką nagrodę 
dostajemy po raz drugi (pierw-
szy raz podczas poprzedniej edy-
cji festiwalu w 2012 roku). Pięk-

nie zaprezentowały się również 
przygotowane przez Panią Ewę 
Śpiewak nasze „Błyskotki”, któ-
re zdobyły drugie miejsce. Jeste-
śmy naprawdę dumni z naszych 
artystów!” Uroczyste podsumo-
wanie imprezy i rozdanie na-
gród nastąpiło 13 listopada 2014 
roku w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3  w Bełchatowie. 
Podczas tej uroczystości wręczo-
no również nagrody w konkursie 
Zbiórki Makulatury oraz podsu-

mowano akcję  „A ja sosnę przero-
snę”, w której szkoła również bra-
ła udział. „Podczas gali ponownie 
zaprezentowano przedstawie-
nie „Widziałam ostatnią pszczo-
łę”, o którym autorka scenariusza 
i reżyserka - Pani Krystyna Miko-
łajczak usłyszała wiele ciepłych 
słów. Przedstawiciele szkoły wró-
cili szczęśliwi z cennymi nagroda-
mi, które będą im przypominać 
artystyczne zmagania i radość z 
odniesionego sukcesu”.

ŚWIĘTO PATRONA I OTWARCIE EKOPRACOWNI W GIMNAZJUM W ŁOBUDZICACH
Spokój, powaga i skupienie 

towarzyszyły tegorocznym ob-
chodom Święta Szkoły w Gimna-
zjum im. Janusza Kusocińskiego 
w Łobudzicach. Moje miejsce na 
ziemi jest tu…taką refl eksję wy-
wołał tekst piosenki zaprezen-
towanej  podczas tegoroczne-
go Święta Patrona. Wzruszający 
utwór śpiewany niegdyś przez 
Annę German zaprezentował 
szkolny zespół na zakończenie 
programu artystycznego zatytu-
łowanego: „Co właściwie cię tu 
trzyma?”. Ale były też powody do 
wyjątkowej radości.  Tym razem 

uroczystość ku czci Patrona po-
łączona została bowiem z otwar-
ciem EKOPRACOWNI, której po-
wstanie możliwe było dzięki 
dotacji z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w ra-
mach zadania „Moja wymarzona 
ekopracownia”. Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska, Zastępca 
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Ło-
dzi Andrzej Czapla oraz inni do-
stojni goście, którzy uświetnili 
uroczystość, nie szczędzili  wy-
razów sympatii dla dyrekcji oraz 
pracowników szkoły.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA  ROKU 2014

Koncert Noworoczny Ferie w Gminie Zelów

Uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja Festyn z okazji Dnia Dziecka

Spotkanie mieszkańców miast partnerskich w Czechach Ranking Rzeczypospolitej 2014

Festiwal „Kolory Polski” Dożynki Gminne

105 lat OSP w Zelowie Kolorowa lokomotywa w Zelowie
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Dożynki Powiatowe Rajdy rowerowe

Letnie Koncerty Festiwalowe Największa dynia w Polsce

Projekt Cztery Kultury - Jeden Zelów

Zelów samorządowym liderem edukacji 2014

Otwarcie Parku na Placu Dąbrowskiego po rewitalizacji

Dzień Niepodległości I sesja nowej kadencji. Wybór nowej Przewodniczącej Rady

Reelekcja i ślubowanie Burmistrza Zelowa
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PIERWSZA SESJA
Pierwsza, uroczysta sesja Rady 

Miejskiej w Zelowie odbyła się w 
poniedziałek 1 grudnia br. w Domu 
Kultury. Obrady rozpoczęła jako naj-
starszy wiekiem radny p. Ewa Kaź-
mierska. Najważniejszym jej punk-
tem było złożenie przysięgi przez 

wszystkich wybranych radnych 
w nowej kadencji 2014-2018. Na-
stępnie wybrano członków komi-
sji skrutacyjnej, zostali nimi: Barbara 
Walczak, Michał Stańka i Anita Nie-
wiadomska. W głosowaniu tajnym 
dokonano również wyboru Pre-

zydium Rady. I tak Przewodniczą-
cą Rady Miejskiej w Zelowie została 
Agnieszka First, a Wiceprzewodni-
czącymi Jacek Bara i Jan Stempiń.

Oto pełna lista Radnych Gminy 
Zelów w Kadencji 2014-2018: Wal-
czak Barbara, First Agnieszka, Bed-

narek Kazimierz, Łyp Włodzimierz, 
Stempiń Jan, Bara Jacek, Rośniak 
Ewa, Pawlak Robert, Kaczmarek Da-
riusz, Zajączkowski Tomasz, Nie-
wiadomska Anita, Kaźmierska Ewa, 
Stańka Michał, Wesoła Beata, Gudzio 
Andrzej.

RADA MIEJSKA

DRUGA I TRZECIA SESJA RADY MIEJSKIEJ
8 grudnia  br. odbyły się dwie 

sesje Rady Miejskiej w Zelowie. 
Głównym wydarzeniem pierwszej 
z nich było ślubowanie Burmistrza 
Zelowa Urszuli Świerczyńskiej.  
„Obejmując urząd Burmistrza Ze-
lowa, uroczyście ślubuję, że do-
chowam wierności prawu, a po-
wierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców 
Gminy Zelów.”  „Tak mi dopomóż 
Bóg.”-tymi słowami w obecności  
wszystkich zgromadzanych Bur-
mistrz Urszula Świerczyńska zło-
żyła ślubowanie obejmując swój 
urząd. Pani Burmistrz nie kryjąc 
wzruszenia podziękowała miesz-

kańcom gminy Zelów za ponow-
ny wybór, zapewniając przy tym 
o chęci dalszej pracy dla dobra 
naszej małej ojczyzny. Sesja była 
także ukłonem w kierunku wielo-
letniego Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Zelowie p. Wincente-
go Berlińskiego. Przewodniczą-
ca Agnieszka First oraz Burmistrz 
Urszula Świerczyńska symbolicz-
nymi kwiatami i drobnym upo-
minkiem podziękowały dostojne-
mu gościowi za wieloletnią pracę 
w Radzie Miejskiej w Zelowie. Po 
przerwie rozpoczęła się III sesja 
Rady Miejskiej w Zelowie, na któ-
rej powołano stałe Komisje Rady 
Miejskiej. 

Komisja Rewizyjna: Andrzej 
Gudzio (przewodniczący), Ewa 
Kaźmierska, Dariusz Kaczmarek, 
Barbara Walczak i Ewa Rośniak. 

Komisja Finansów Publicz-
nych, Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska: Włodzimierz Łyp (przewod-
niczący), Michał Stańka, Ewa Ro-
śniak, Beata Wesoła, Kazimierz 
Bednarek.

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Bezpieczeństwa: Michał  
Stańka  (przewodniczący ), Wło-
dzimierz Łyp, Dariusz Kaczmarek, 
Andrzej Gudzio, Tomasz Zającz-
kowski. 

Komisja Zdrowia i Pomocy 

Społecznej: Dariusz Kaczmarek 
(przewodniczący), Barbara Wal-
czak, Michał Stańka, Ewa Rośniak, 
Anita Niewiadomska, Ewa Kaź-
mierska. 

Komisja Mieszkaniowa: Barba-
ra Walczak (przewodniczący),  Ro-
bert Pawlak, Włodzimierz Łyp.

Komisja Inwentaryzacyjna: 
Kazimierz Bednarek (przewodni-
czący), Robert Pawlak, Jan Stem-
piń.

Wszystkie uchwały podjęte 
podczas sesji Rady Miejskiej w Ze-
lowie znajdują się w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Zelowie.

Prezydium Rady Miejskiej : Jan Stempiń, Agnieszka First, Jacek Bara Ewa Kaźmierska, Kazimierz Bednarek, Michał Stańka, Włodzimierz Łyp

Ewa Rośniak, Barbara Walczak, Dariusz Kaczmarek   
Robert Pawlak, Tomasz Zajączkowski, Anita Niewiadomska, Beata Wesoła, 

Andrzej Gudzio
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NOWA PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
Redakcja Informatora Zelowskie-

go pyta Agnieszkę First Przewodni-
czącą Rady Miejskiej w Zelowie o 
plany i zamierzenia.

 
Redakcja:. I sesja Rady Miejskiej 

w Zelowie VII kadencji przyniosła 
spore zmiany. W wyniku głoso-
wania radnych została Pani nową 
Przewodniczącą Rady Miejskiej, 
czego z całego serca gratuluje-
my! Po 16 latach zmieniła Pani na 
tym stanowisku Wincentego Ber-
lińskiego. Niewątpliwie jest to po-

wód do uzasadnionej dumy. Jak 
odbiera Pani tą nominację?

A.F.: Zdecydowanie jest to po-
wód do dumy, biorąc pod uwagę 
fakt, że jestem radną Rady Miej-
skiej drugą kadencję. Cieszę się
i zarazem dziękuję kolegom i kole-
żankom za zaufanie i powierzenie 
mi tej zaszczytnej funkcji. Zapew-
niam, że nie spocznę na laurach, 
lecz będę ciężko pracować dla do-
bra naszej wspólnoty samorządo-
wej. Przejmuję funkcję Przewod-
niczącej po wielu latach pracy na 

tym stanowisku Pana Wincentego 
Berlińskiego. Sposób przekazania 
władzy, zakończenie swojej misji
i rozpoczęcie mojej, jest dowodem 
na coś co ma dla mnie ogromne 
znaczenie – klasę i kulturę politycz-
ną.

Redakcja:. Czy mogłaby Pani 
coś więcej powiedzieć o sobie? 
Czym się Pani zajmuje, jaką osobą 
jest Pani prywatnie?

A.F.: Od urodzenia jestem miesz-
kanką Bujen Szlacheckich. Na co 
dzień pracuję w Starostwie Powia-
towym w Bełchatowie na stanowi-
sku Naczelnika Wydziału Promocji 
i Rozwoju Powiatu. Ponadto je-
stem sekretarzem Zarządu Powia-
towego PSL, sekretarzem Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Buj-
nach Szlacheckich. Prywatnie je-
stem żoną i mamą 8-letniego Igora. 
Jestem osobą otwartą, odpowie-
dzialną i bardzo cenię sobie bezpo-
średnie kontakty z Mieszkańcami. 

Redakcja:. Jakie wytyczyła so-
bie Pani cele na bieżącą kaden-
cję?

A.F.: Stanowisko Przewodni-
czącej Rady to nie tylko udział w 
licznych wydarzeniach i uroczy-

stościach. Priorytetem dla mnie 
będzie rzetelna i konstruktywna 
współpraca z radnymi, pozyski-
wanie dla Gminy Zelów środków 
zewnętrznych, szeroko pojmo-
wana aktywizacja społeczna. W 
ubiegłym roku zainicjowałam Raj-
dy Rowerowe w naszej gminie, 
które okazały się świetną imprezą 
integrującą liczne grono miłośni-
ków jazdy na rowerze. Pragnę, aby 
te rajdy były kontynuowane i na 
stałe wpisały się w kalendarz im-
prez gminnych. Ponadto, w każ-
dą środę jestem do dyspozycji 
Mieszkańców w Urzędzie Miejskim
w Zelowie w godzinach 14.00-
16.00 (pok. 121). Można też kon-
taktować się ze mną wysyłając 
informacje i zapytania na adres e-
-mailowy: a.fi rst@zelow.pl. 

Redakcja:. Czy coś chciałaby 
Pani dodać?

A.F.: Przede wszystkim chciała-
bym podziękować wszystkim oso-
bom, które oddały na mnie swój 
głos w tegorocznych wyborach 
samorządowych. To dzięki Wam 
mam zaszczyt pełnić tą funkcję
i pracować na rzecz Gminy Zelów. 

Dziękuję za rozmowę!
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Redakcja:. Za nami kolejne 
wybory samorządowe.  Po kam-
panii wyborczej, która była wy-
jątkowa, biorąc pod uwagę licz-
bę aż 5 kandydatów na Urząd 
Burmistrza, Mieszkańcy Gmi-
ny Zelów po raz kolejny obda-
rzyli Panią swoim zaufaniem. 
Jest to zarówno ogromny do-
wód uznania za dotychczaso-
wą owocną pracę, ale też wy-
zwanie do dalszych działań na 
rzecz rozwoju naszej gminy. 
Przypomnijmy tylko, że w II tu-
rze wyborów miała Pani zna-
czącą przewagę nad swoim 
konkurentem. Mało tego, zwy-
cięstwo należy zaliczyć do spek-
takularnych, bo wygrała Pani 
we wszystkich okręgach wybor-
czych. Jak podsumuje Pani to
w kilku zdaniach?

Urszula Świerczyńska:. Na sa-
mym początku podsumowania 
kampanii wyborczej, chciałabym 
zacząć od podziękowań. Pragnę 
złożyć najserdeczniejsze podzię-
kowania na ręce Mieszkańców 
Gminy Zelów za oddane na mnie 
głosy, za kolejny kredyt zaufania, 
który zaciągnęłam u Państwa. 
Będę go spłacała przez najbliższą 
kadencję realizując sukcesywnie 
swoje obietnice wyborcze. Dzię-
kuję także tym, którzy nie oddali 
na mnie swojego głosu. Mam na-
dzieję, że swoją dalszą pracą na 
rzecz rozwoju naszej gminy udo-
wodnię, że warto było powierzyć 
mi Urząd Burmistrza na kolejną 
kadencję. Mój wynik wyborczy 
dodał mi energii, wiary, a przede 
wszystkim otworzył możliwości 
realizacji postawionych celów. 
Moje obietnice wyborcze nie były 

pustymi słowami i sloganami. 
Udowodnię Państwu, że w ślad 
za nimi pójdą konkretne działa-
nia. Kolejne podziękowania pra-
gnę skierować do moich kontr-
kandydatów z I tury wyborów.
O ile kampania przed I turą wy-
borów była prowadzona kultural-
nie, to nie mogę tego niestety po-
wiedzieć o kampanii przed II turą. 
Były stosowane różne techniki 
szykanujące mnie i moją rodzi-
nę. Cieszę się, że Mieszkańcy nie 
dali się zwieść tym podstępnym 
działaniom, a wynik z przewagą 
ponad 600 głosów mówi sam za 
siebie. Kampania zakończyła się
i przed nami 4 letni okres ciężkiej 
pracy. Wiele zostało zrobione, ale 
wiele jest jeszcze do zrobienia. 
Gmina Zelów potrzebuje dalsze-
go rozwoju, nowych miejsc pracy, 
zaplecza socjalnego, bazy spor-
towej i rekreacyjnej, sieci gazow-
niczej i innych działań na rzecz 
Mieszkańców. Tych planów nie 
da się zrealizować wyłącznie z bu-
dżetu Gminy Zelów, dlatego zin-
tensyfi kujemy działania w celu 
pozyskania środków pozabudże-
towych m.in. unijnych w ramach 
nowej perspektywy fi nansowej. 
Liczę także na dalszą owocną 
współpracę z Powiatem Bełcha-
towskim zapoczątkowaną w po-
przedniej kadencji, a także Urzę-
dem Marszałkowskim i Urzędem 
Wojewódzkim w Łodzi.

Redakcja:. Pani Burmistrz,
w realizacji zamierzonych ce-
lów, niezbędna jest współpraca
z Radą Miejską. Jak wygląda to 
na dzień dzisiejszy?

Urszula Świerczyńska:. Moim 
zdaniem, jest na razie za wcze-
śniej, aby o tym mówić. Za nami 
są 3 sesje Rady Miejskiej. Poza za-
przysiężeniem radnych i moim, 
wybrane zostały składy poszcze-
gólnych komisji. Przed nami okres 
sumiennej, wytężonej pracy, któ-
ra wymaga ogromnego zaanga-
żowania nie tylko mojego, ale
i radnych. Nie można zapominać, 
że 4 lata szybko miną i ci, którzy 
nam zaufali i nas wybrali, rozli-
czą z obietnic. Uważam, że każdy 
z nas ma swoją misję do spełnie-
nia i tylko razem możemy osią-
gnąć sukces. To powinno być 

naszym mottem i hasłem prze-
wodnim na najbliższą kadencję 
ponad wszelkie podziały poli-
tyczne. Nadmienię tylko, że mi-
nioną kadencję rozpoczynałam 
z 3 radnymi ze swojego komite-
tu, teraz z KWW Ziemia Zelowska 
udało się wprowadzić 5 radnych, 
z których 2 zasiada w prezydium 
Rady (Agnieszka First – Przewod-
nicząca, Jan Stempiń – Wiceprze-
wodniczący). Pozostali radni są
z innych komitetów wyborczych. 
Ze swojej strony deklaruję sze-
roką współpracę ze wszystkimi 
radnymi bez względu na opcję 
polityczną. Nasza współpraca po-
winna opierać się na konstruk-
tywnej i rzetelnej pracy na rzecz 
Mieszkańców i Gminy Zelów.  Po-
twierdzeniem moich słów, jest 
list od Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, nadesłany do Bur-
mistrza Zelowa po wyborach,
w którym czytamy „…Każde wy-
bory niosą ze sobą nowe na-
dzieje i oczekiwania. Mieszkańcy, 
wybierając Panią i radnych, wy-
razili swoją nadzieję na rozwiąza-
nie konkretnych problemów, na 
osiągnięcie konkretnych celów, 
spełnienie konkretnych obietnic. 
Życzę, więc wytrwałości i umie-
jętności w dążeniu do realiza-
cji planowanych i oczekiwanych 
przez społeczność miasta i gminy 
zadań oraz wyzwań. Życzę uza-
sadnionej dumy z wygranych wy-
borów…..”.

Redakcja:. Jakie są Pani plany 
na najbliższe miesiące?

Urszula Świerczyńska:. Przede 
wszystkim kontynuacja rozpo-
czętych już działań. Jesteśmy
u progu podjęcia nowego bu-
dżetu Gminy Zelów na 2015 rok,
w którym już są rozpisane kon-
kretne działania wraz z zabezpie-
czeniem środków fi nansowych. 
Natomiast na całą kadencję mam 
bardzo ambitne plany. Najwięk-
szą zaplanowaną inwestycją jest 
dalsza rozbudowa systemów 
wodno-kanalizacyjnych (II etap). 
Kolejna sprawa dotyczy gazyfi -
kacji gminy. Wraz z wójtem Gmi-
ny Buczek poczyniliśmy już w tej 
sprawie wiele starań, a kolejne 
rozmowy i negocjacje są przed 
nami. Priorytetowym celem jest 

jednak utworzenie na terenach 
tzw. „po cegielnianych” w Zelo-
wie podstrefy Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej i znale-
zienie inwestora, dzięki czemu 
przybyłoby nowych miejsc pracy 
dla mieszkańców. Nie bez znacze-
nia są sprawy z dziedziny ekologii. 
Planujemy budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Dba-
jąc o bezpieczeństwo Mieszkań-
ców, wystąpiliśmy do Wojewody 
Łódzkiego o przydział karetki sta-
cjonującej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Zelowie. Z myślą 
o najmłodszych, pragnę posze-
rzyć ofertę edukacyjną o różne-
go rodzaju zajęcia pozalekcyjne 
i naukę języków obcych. Z pew-
nością będą kontynuowane do-
stawy bezpłatnej żywności dla 
potrzebujących Mieszkańców na-
szej gminy, które po długiej prze-
rwie przywróciłam po wygranych 
wyborach 4 lata temu. Wzboga-
cona zostanie także oferta kultu-
ralna i rekreacyjna. Tak jak wspo-
mniałam, wiele jest do zrobienia, 
a wymienione przeze mnie ob-
szary nie obejmują całości mo-
ich działań. Zapewniam Państwa, 
że nie zawiodę i z pożytkiem dla 
Mieszkańców wykorzystam po-
wierzone mi zarządzanie Gminą 
Zelów przez kolejne 4 lata.  

Redakcja:. Czy na koniec roku 
ma Pani specjalne życzenia?

Urszula Świerczyńska:. Pra-
gnę zachęcić Mieszkańców Gmi-
ny Zelów do włączenia się w ży-
cie naszej gminy, do wspólnych 
inicjatyw, wspólnych planów.
To Wasze propozycje i życzenia 
są dla mnie bodźcem do działań. 
Wspólnie możemy zdziałać dużo, 
aby nam i naszym dzieciom żyło 
się tu lepiej, a Gmina Zelów była 
tym naszym miejscem na ziemi. 
Szanowni Państwo, korzystając
z okazji, w okresie nadchodzą-
cych Świąt Bożego Narodzenia 
pragnę złożyć najserdeczniej-
sze życzenia spokoju, radości, 
zdrowia i wiary w lepsze jutro,
a w Nowym Roku 2015 niech 
spełnią wszystkie plany i zamie-
rzenia.

Dziękuję za rozmowę!

Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska
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OGRÓD MAŁYCH ODKRYWCÓW

EDUKACJA

Przedszkole Samorządowe Nr 4 
w Zelowie otrzymało dofi nanso-
wanie w formie dotacji na zadanie: 
OGRÓD MAŁYCH ODKRYWCÓW 
ogródek dydaktyczny przy Przed-
szkolu Samorządowym Nr 4 w Ze-
lowie w ramach KONKURSU Z DZIE-
DZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA 
PN. „UTWORZENIE OGRÓDKÓW DY-
DAKTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH” - 2014 organizo-
wanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

Celem utworzenia „Ogrodu Ma-
łych Odkrywców” - ogródka dy-
daktycznego przy Przedszkolu Sa-
morządowym Nr 4 w Zelowie jest 
stworzenie miejsca przyrodniczo 
cennego, przyjaznego dla roślin, 
zwierząt i dzieci, poprawa estetyki 
najbliższego otoczenia przedszkola 
oraz poszerzenie oferty edukacyjnej. 
„Ogród Małych Odkrywców” ma być 
ogrodem, w którym Mali Odkrywcy 
poznają świat oraz samych siebie, 
odkrywają swoje największe zalety, 
wzrastają w atmosferze radości i to-
lerancji oraz uczą się odpowiednich 
zachowań w stosunku do przyrody 
i siebie. „Ogród Małych Odkrywców” 
będzie miejscem wielozmysłowe-
go poznawania przyrody, miejscem 

kształtowania postawy ,,przedszkola-
ka - przyjaciela przyrody”, miejscem 
doświadczeń, obserwacji i ekspery-
mentów, miejscem uwrażliwiającym 
na piękno i tajemnice otaczającego 
nas świata przyrody. „Ogród Małych 
Odkrywców” podzielony został te-
matycznie na 10 KRAIN:

1. Małe Alpinarium, 2. Laborato-
rium pod Chmurką, 3. Mały Arche-
olog, 4. Ostoja dla Ptaków, 5. Raj dla 
Motyli, 6. Ogród dla Owadów, 7. Ob-
serwatorium, 8. Kraina Kolorów, 9. 
Kraina Zapachów, 10. Grządka dla 
Dzieci.

Samodzielne odkrywanie świa-
ta to największa radość dla dziecka,
a my – chcemy go w tym wspierać
i podawać wskazówki. Całkowi-
ty koszt projektu – 47.583,00 zł,
z czego dotacja WFOŚiGW w Ło-
dzi – 34 968,00 zł, udział własny
12 615,00 zł. Harmonogram realiza-
cji projektu: Październik 2014 – maj 
2015r. -  utworzenie ogródka dy-
daktycznego na placu od ul. Św. 
Anny. Wrzesień  2015r. – uroczyste 
otwarcie ogródka dydaktycznego 
Rok szkolny 2015/2016 - realizacja
w utworzonym „Ogrodzie Małych 
Odkrywców” zajęć dydaktycznych, 
akcji, konkursów i innych działań 
ekologiczno – przyrodniczych.

„Przyrodnicze obserwatorium” 
to nazwa ogrodu dydaktycznego 
jaki zostanie utworzony przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Zelowie. Realizacja tego 
projektu jest możliwa dzięki dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w ramach konkursu „Utwo-
rzenie ogródków dydaktycznych 
przy szkołach i przedszkolach” -2014. 
Planowany ogródek dydaktyczny 
„Przyrodnicze Obserwatorium” sta-
nie się miejscem dla całej społeczno-
ści szkolnej, w którym będzie moż-
na zdobywać wiedzę ekologiczno 
- przyrodniczą, prowadzić obserwa-
cje zachodzących zmian w przyro-
dzie w ciągu całego roku, przepro-
wadzać różnorodne doświadczenia, 
pokazy oraz konkursy.  W naszym 
ogrodzie planujemy utworzenie 
kompozycji rabat roślinnych zawie-
rających gatunki drzew i krzewów 
liściastych i iglastych oraz roślin ziel-
nych. Różne gatunki roślin pozwo-

lą zapoznać uczniów różnorodnymi
z zasadami ich pielęgnacji, umoż-
liwią obserwacje zmian zachodzą-
cych w przyrodzie. Na rabatach 
będą rosły przede wszystkim rośliny 
zielone i krzewy kwitnące wabiące 
owady. Między roślinami ustawio-
ny będzie domek dla owadów po-
żytecznych w ogrodzie - murarka 
ogrodowa, biedronki, złotooki. Ta-
kie stanowisko pozwoli uzmysłowić  
uczniom  olbrzymią rolę owadów w 
przyrodzie, ich znaczenie dla życia 
i gospodarki  człowieka. Kolejnym 
elementem wyposażenia ogrodu 
będzie klatka meteorologiczna za-
wierająca podstawowe urządzenia 
do pomiarów pogodowych. Pozwo-
li to uczniom na  prowadzenie sa-
modzielnych obserwacji zmian za-
chodzących w pogodzie i przyrodzie 
oraz  utrwalanie wiadomości zdoby-
tych w czasie lekcji. Centrum nasze-
go ogrodu stanowić będzie „róża 
kierunków”, która zostanie zorien-
towana zgodnie z kierunkami stron 

świata. Utworzenie takiej pomo-
cy dydaktycznej da uczniom moż-
liwość utrwalania nazw kierunków, 
orientacji w przestrzeni, określania 
położenia obiektów na powierzch-
ni Ziemi oraz świadome poruszanie 
się między nimi. Wokół  „róży kierun-
ków”  w okręgu ustawione będą ław-

ki, które pozwolą na prowadzenie za-
jęć edukacyjnych oraz odpoczynek 
wśród zieleni w czasie przerw śród-
lekcyjnych. Całkowity planowany 
koszt zadania to 41.161,00 zł w tym 
kwota dofi nansowania przez WFOŚ
i GW w Łodzi to: 31.455,00 zł  a udział 
środków własnych: 9.706,00 zł.

OGRÓD DYDAKTYCZNY „PRZYRODNICZE OBSERWATORIUM”
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VIII GMINNY INTEGRACYJNY KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY 
25 listopada 2014 roku w Szko-

le Podstawowej nr 2 po raz ósmy  
został rozstrzygnięty Gminny In-
tegracyjny Konkurs Plastyczny,
w tym roku pod hasłem: Inte-
gracja Ty i Ja – Wszyscy razem 
na naszej planecie - Ziemi”. Prace 
uczestników konkursu w pięciu ka-
tegoriach  oceniało niezależne jury 
w składzie: Zastępca Burmistrza Ze-
lowa – Grzegorz Lorek, Magdalena  
Gryś – pracownik Biblioteki Publicz-
nej w Zelowie, Krystyna Papuga – 
nauczycielka plastyki.

 Oto lista zwycięzców  konkur-
su:

Kategoria I - klasy 0 – I
I miejsce –   Kacper Błoński,  SP nr 

1 w Bełchatowie
II miejsce –  Kinga Trębacz, SP
w Wygiełzowie
III miejsce – Tomasz Sowiak, 

Przedszkole Samorządowe nr 1
w Zelowie
Wyróżnienia:  Jakub Tomczyk, 

Przedszkole Samorządowe nr 1
w Zelowie

Piotr Nowicki, SP nr 1 w Bełcha-
towie

Marta Zieleniak, SP nr  2 w Zelo-
wie

                    
Kategoria II – klasy II-III 
I miejsce –   Wiktoria Zielińska, SP 

nr  2 w Zelowie
II miejsce –  Marta Małasiewicz,  

Iga Adamczewska, SP nr  2 w Zelo-

wie
III miejsce – Małgorzata Macie-

jewska,  SP nr  4 w Zelowie
Wyróżnienie: Marcin Komuński,  

SP w Wygiełzowie
Róża Magdziak,  SP w Wygiełzo-

wie
Natalia Wólkiewicz,  SP nr 1

w Bełchatowie  
                 
Kategoria III – klasy IV-VI
I miejsce – Dawid Szewczyk, SP 

w Wygiełzowie
II miejsce – Paulina Ornafel, SP

w Wygiełzowie
III miejsce – Zuzanna Stanisław-

ska, SP w Wygiełzowie
Wyróżnienie: Weronika Tosik,  SP 

nr  2 w Zelowie

Kategoria IV – uczniowie
z SZSO w Bełchatowie

I miejsce –  Kamil Nowak, 
II miejsce – Patrycja Nowak , 
III miejsce – Oliwia Krzemińska, 
 
Kategoria V -  uczniowie niepeł-

nosprawni 
I miejsce – Patryk Wójcik,  SP nr 

2 w Zelowie
II miejsce – Edyta Piotrowska, 

SPON i  Mateusz Matusiak, SP nr 1 
w Bełchatowie

III miejsce – Anna Uzarczyk, SP nr  
2 w Zelowie

Wyróżnienia: Andrzej Leder, 
SPON w Zelowie

Joanna Newil,  SPON w Zelowie
Witold Lis,  SPON w  Zelowie.

KONKURS WIEDZY DLA PRZEDSZKOLAKÓW „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”
27 listopada w Domu Kultury 

po raz ósmy został zorganizowany 
Gminny Konkurs Wiedzy dla Przed-
szkolaków pod hasłem „Bezpieczny 
przedszkolak”. Organizatorem było 
Przedszkole Samorządowe nr 1
z oddziałami integracyjnymi
w Zelowie. Tradycyjnie konkurs 
rozpoczął się wystawieniem scen-
ki dotyczącej przechodzenia przez 
ulicę. Do rywalizacji przystąpiło

8 drużyn z przedszkoli i szkół pod-
stawowych z terenu Miasta i Gmi-
ny Zelów. Konkurs przebiegał
w VI rundach, w których uczest-
nicy musieli rozwiązać zadania
w kartach pracy oraz odgady-
wać zagadki. W konkursie bra-
ła też czynny udział widownia. Za 
prawidłowe odpowiedzi dzieci 
otrzymywały opaski odblaskowe.
W czasie przerwy widownia zo-

stała poczęstowana słodycza-
mi i sokami ufundowanymi przez 
sponsorów oraz każde dziecko 
otrzymało znaczek odblaskowy.

Komisja konkursowa oceniając 
wiedzę dzieci dotyczącą bezpie-
czeństwa przyznała następujące 
miejsca: I miejsce „Wiewiórkom”
z  Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Zelowie, „Biedronkom” ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Zelowie oraz 

„Słoneczkom” ze Szkoły Podstawo-
wej w Wygiełzowie, II miejsce „Eko-
ludkom” z Przedszkola Samorządo-
wego nr 4 w Zelowie i „Sarenkom”
z Przedszkola Edukacyjnego
w Zelowie, III miejsce „Smerfom” 
ze Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich, „Promyczkom” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie i „Stokrotkom” ze Szkoły Pod-
stawowej w Kociszewie.
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NAGRODZENI W FINALE LETNIEJ EDYCJI „KOLOROWEJ LOKOMOTYWY”
W Łódzkim Domu Kultury od-

było się uroczyste podsumowanie 
projektu ekologiczno-artystycz-
nego dla dzieci z wojewódz-
twa łódzkiego KOLOROWA LO-
KOMOTYWA na zielonym szlaku. 
Projekt realizowany był od lip-
ca do września br. i skierowany 
do dzieci w wieku 7-14 lat. Miał 
na celu zapoznanie uczestni-
ków z najciekawszymi miejsca-
mi w parkach krajobrazowych 
Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego, zwięk-
szenie poziomu świadomo-
ści ekologicznej, a także wiedzy

i umiejętności w zakresie twór-
czości ekologiczno-artystycznej 
poprzez uczestniczenie w warsz-
tatach malarstwa plenerowego, 
collage’u, fotografi cznych i ręko-
dzieła ludowego. Uczestniczyły
w nim dzieci i młodzież z Toma-
szowa Mazowieckiego, Radom-
ska, Piotrkowa Trybunalskiego, 
Wielunia, Pabianic, Bełchatowa, 
Sieradza, Skierniewic, Łowicza, 
Opoczna, Kutna, Zduńskiej Woli 
oraz Zelowa. Naszą miejscowość 
reprezentowała 80-osobowa gru-
pa złożona z uczestników zajęć ar-
tystycznych prowadzonych przez 

Dom Kultury w Zelowie oraz 
uczniów szkół podstawowych nr 
2 i nr 4 w Zelowie.

Podczas fi nału Kolorowej Lo-
komotywy ogłoszone zostały wy-
niki konkursów realizowanych
w ramach projektu. Do konkur-
sów zgłoszono ponad 300 prac,
w tym ponad 60 prac z Zelo-
wa. Laureaci otrzymali atrakcyjne
i cenne nagrody. Są wśród nich 
również dzieci z Zelowa:

Julita Kępińska – II nagroda
w konkursie rękodzieła i sztuki lu-
dowej;

Paulina Piorun – II nagroda

w konkursie fotografi cznym;
Aleksandra Skwarek – III nagro-

da w konkursie rękodzieła i sztuki 
ludowej;

Wiktoria Kurczewska, Natan 
Olewniczak, Wiktoria Szczepaniak 
– wyróżnieni w konkursie pla-
stycznym;

Aleksandra Przybylska, Anna 
Chęcińska, Sylwia Strucka – wy-
różnione w konkursie rękodzieła
i sztuki ludowej;

Zofi a Berbelska – wyróżniona
w konkursie fotografi cznym.

Gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym i wyróżnionym.

ZELÓW W UNII EUROPEJSKIEJ-PODSUMOWANIE KONKURSU
W dniu 28 listopada w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Zelowie 
nastąpiło podsumowanie gmin-
nego konkursu na plakat „Ze-
lów w Unii Europejskiej”. Konkurs 
wpisuje się w zadania związane
z realizacją projektu „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Zelów - inwestujemy
w przyszłość” współfi nansowa-
nego przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013 działa-
nie 8.3 „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu – e-Inclusion”, 
Oś priorytetowa 8 „Społeczeń-
stwo Informacyjne – zwiększe-
nie innowacyjności gospodarki”, 
dzięki któremu mieszkańcy gmi-
ny Zelów oraz jednostki podległe 

otrzymały nowoczesne kompu-
tery z nieodpłatnym dostępem 
do Internetu.                                                                          

Konkurs skierowany był do 
uczniów w trzech kategoriach 
wiekowych: klas I – III,  klas IV – 
VI oraz uczniów szkół gimnazjal-
nych. Oto wyniki:

W I grupie szkoły podstawowe 
klasy I-III:

1. Adam Grodzki, Natalia Ry-
bak, Norbert Gwiazdowski

2. Zofi a Tarka, Weronika Rysz
3. Hubert Kubiak, Julia Kolusz-

kowska, Natalia Góralewska
Wyróżnienia: Kordian Doma-

gała, Szymon Gwizdała, Nad-
ia Jarkowska, Wiktoria Marczak, 
Wiktoria Olszewska, Maja Woź-
niak, Małgorzata Maciejewska, 
Leszek Lodczyk, Kacper Dyduła, 
Michał Kaczmarkiewicz, Krzysztof 

Rogut,  Wiktoria Wilczek
W II grupie szkoły podstawowe 

klasy IV-VI:
1. Kinga Baraniak, Anna Dęb-

kowska, Jakub Jabłoński, Natalia 
Tosik

2. Adam Badziak, Paulina Pio-
run, Marta Malinowska

3. Szymon Goździewicz, Dawid 
Chrzanowski, Aleksandra Skwa-
rek, Adam Trębacz

Wyróżnienia: Przemysław To-
polski, Jakub Pajewski, Agata Pa-
puga, Bartosz Adamczewski, Zu-
zanna Piechota, Julia Fiks, Magda 
Ożarek, Zuzanna Adamczyk, Wik-
toria Janowska, Tymoteusz Ci-
choński, Bartłomiej Płóciennik, 
Zofi a Berbelska, Wiktoria Mituta, 
Mateusz Gawlik, Natalia Uzarczyk, 
Kinga Jędraszek, Jakub Miszczak, 
Karolina Zamolska, Julia Dulska,  

Kacper Mielczarek, Aleksanrda 
Słomian, Damian Bartecki, Jolan-
ta Ciećka, Oskar Morawski, Pa-
weł Pacholak, Patryk Kasikowski, 
Szymon Jędrzejczyk, Patryk Ku-
biak, Daria Chełmik, Oliwia Mar-
ciniak, Kamila Chełmik, Hanna 
Kołodziejska, Patrycja Grzesiak,  
Magdalena Witowska,  Milena 
Kalinowska, Oliwia Stępień, Do-
minika Biegańska, Wiktoria Bara-
basz,  Dominika Łuczak, Karolina 
Komora, Wiktoria Filipczak, Oliwia 
Łuczak, Piotr Kopka, Małgorzata 
Tyluś, Angelika Chełmik

W III grupie szkoły gimnazjal-
ne:

1. Łukasz Pełka, Weronika Ko-
mora, Aleksandra Topolska, Zu-
zanna Bodnar.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i ich opiekunom.
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