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Drodzy Mieszkańcy Gminy Zelów,
na zbliżające się Święta 

pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości 
i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś Rok 2017 niech będzie 
czasem pokoju, spełnienia marzeń 

oraz realizacji osobistych zamierzeń.

                Przewodnicząca               Burmistrz Zelowa
               Rady Miejskiej w Zelowie      Urszula Świerczyńska 
                              Agnieszka First
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Telefon alarmowy 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Straż Pożarna 998 
Policja  997
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

•	 Urząd Miejski w Zelowie  
 44 634 10 00
•	 Powiatowy Urząd Pracy 
 Filia w Zelowie 44 634 10 66
•	 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
 Społecznej w Zelowie 44 634 10 28
•	 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
 i Kanalizacji w Zelowie  
 44 634 13 06 
 

•	 Zakład Usług Komunalnych 
 44 634-22-58
•	 Dom Kultury w Zelowie  
 44 634 10 98
•	 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
 w Zelowie 44 634 11 48
•	 Szpital Wojewódzki w Bełchatowie 
 Pogotowie Ratunkowe  
 44 635 84 80 
 

•	 Przychodnia SPZOZ w Zelowie  
 44 634 12 65
•	 NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18
•	 Wiejski Ośrodek Zdrowia  
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
•	 OSP w Zelowie 44 634 29 98
•	 OSP w Łobudzicach 44 634 15 88
•	 Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 44 634 10 06 i 44 634 10 14

SREBRNE KRZYŻE ZASŁUGI DLA STRAŻAKÓW Z OSP W BUJNACH SZLACHECKICH

HONOROWI KRWIODAWCY W ZELOWIE MAJĄ SWÓJ SZTANDAR

Członkowie Miejsko-Gminne-
-go Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Zelowie w dniu 26 
listopada 2016 r. obchodzili wiel-
ką uroczystość – poświęcenie  
i nadanie sztandaru. Wydarze-
nie odbyło się  pod Patronatem 
Honorowym Burmistrza Zelowa  
w ramach obchodów Dni Hono-

rowego Krwiodawstwa.
Część oficjalna odbyła się w 

dwóch miejscach. Początko-
wo w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej ksiądz pro-
boszcz Jacek Ambroszczyk do-
konał aktu poświęcenia sym-
bolu HDK PCK w Zelowie. Z 
kolei  w restauracji Lafayette na-
stąpiło przekazanie aktu nada-

nia sztandaru  samego propor-
ca przez przedstawicieli władz 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
– Jolantę Chełmińską, Prezesa 
Łódzkiego Oddziału PCK,  Sła-
womira Kaczyńskiego, Przewod-
niczącego Krajowej Rady Ho-
norowych Dawców Krwi oraz 
Urszulę Świerczyńską, Burmi-
strza Zelowa. Sztandar w imie-

niu Klubu przyjął Prezes Andrzej 
Pawlak. Fundatorzy dokonali 
symbolicznego wbicia pamiąt-
kowych gwoździ w drzewiec 
sztandaru. Poczet sztandarowy 
złożył przysięgę i przejął opie-
kę nad proporcem. Uroczystość 
była też okazją do odznaczenia 
zelowskich krwiodawców przez 
przedstawicieli władz PCK. 

 Mottem wszystkich krwiodawców są zapewne słowa papieża, świętego Jana Pawła II:  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
 lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Edward Brzozowski i Ry-
szard Bednarek – to strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bujnach Szlacheckich, od-
znaczeni Srebrnymi Krzyżami 
Zasługi. Uroczystość wręcze-
nia medali odbyła się 8 listo-
pada w Urzędzie Wojewódz-
kim w Łodzi, a aktu dekoracji 
dokonał w imieniu Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy wicewojewo-
da łódzki Karol Młynarczyk. 
Podczas uroczystości od-
znaczono zarówno druhów 
ochotników, jak i najbardziej 
zasłużonych strażników i pra-

cowników Straży Miejskiej  
w Łodzi. 

Udział w uroczystości wzię-
ła także Burmistrz Zelowa  
Urszula  Świerczyńska, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka First, Przedstawi-
ciel Prezydium Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP w Zelowie 
Stanisław Wojtasik oraz liczna 
grupa druhów-ochotników  
z OSP w Bujnach Szlachec-
kich. Osobom odznaczonym 
składamy serdeczne gratula-
cje i życzenia kolejnych od-
znaczeń.
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AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Zelowie rozpoczął w październiku 
br. realizację projektu pn. „Akademia Zdro-
wej Rodziny” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach  Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie 
społeczne,  Działanie dla Osi IX.2 Usługi na 
rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne. Jest to kolej-
ny projekt ośrodka dedykowany swoim pod-
opiecznym, na który pozyskane zostało dofi-
nansowane unijne.

Celem projektu jest podniesienie zdolno-
ści do przezwyciężania trudności w wypeł-
nianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
przez 58 osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z rodzin zamieszkałych na tere-
nie Gminy Zelów poprzez umożliwienie im 
dostępu do usług wsparcia rodziny.

Do 13 rodzin borykających się z proble-
mem opiekuńczo-wychowawczym skie-

rowano od października asystenta rodziny. 
Asystent rodziny ma za zadanie wspierać ro-
dzinę w taki sposób,  aby potrafiła samodziel-
nie pokonywać trudności życiowe, zwłasz-
cza dotyczące opieki i wychowywania dzieci.

Z kolei, w listopadzie odbyła się pierwsza 
grupa wsparcia prowadzona przez psycho-
loga oraz zajęcia z pedagogiem. Aby doro-
śli mogli uczestniczyć w zajęciach, ich dzieci 
mają w tym czasie zapewnioną opiekę pe-
dagoga w Domu Kultury w Zelowie. Projekt 
będzie realizowany do końca marca 2018r. 
Przez ten okres rodziny potrzebujące wspar-
cia objęte będą wieloma formami usług spo-
łecznych, m.in. indywidualnym poradnic-
twem psychologicznym, pedagogicznym, 
prawnym, grupowymi poradnictwami spe-
cjalistycznymi z zakresu przemocy i uzależ-
nień, jak również zarządzaniem budżetem 
domowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 
323.632,50 zł, kwota dofinansowania ze środ-
ków unijnych – 275.087,63 zł.

4 listopada br. w kościele pw. M.B. Częstochowskiej w Zelowie zaprezentowane zostało oratorium Roberta Grudnia „Bóg Ciebie ochrzcił! 
Bóg dał Ci siłę!” Koncert był jednocześnie zwieńczeniem projektu „Spotkania z muzyką i słowem – XXII Koncerty Festiwalowe – Zelów 2016”, 

realizowanego przez zelowski Dom Kultury przy współpracy i współfinansowaniu Łódzkiego Domu Kultury w ramach współorganizacji  
projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2016 r.

ZŁOTE GODY
23 pary małżeńskie z terenu 

Gminy Zelów świętowały swo-
je Złoty Gody. Uroczystość, która 
odbyła się w Urzędzie Miejskim 
w Zelowie 22 listopada była oka-
zją do odznaczenia ich Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudę. Aktu dekoracji dokonała 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska składając jednocześnie 

Dostojnym Jubilatom serdeczne 
gratulacje i życzenia długich jesz-
cze piękniejszych wspólnych lat w 
zdrowiu, pomyślności i wzajem-
nej miłości. Zwracając się do jubi-
latów Pani Burmistrz podkreśliła, 
że takie jubileusze są zarówno do-
wodem zrozumienia istoty związ-
ku małżeńskiego jak i doskonałym 
przykładem dla młodych pokoleń, 
a uroczystość zorganizowana z tej 
okazji jest podkreśleniem, że tylko 

nierozerwalność małżeństwa daje 
pełnię prawdziwego rodzinnego 
szczęścia. Akcentem muzycznym 
podczas uroczystości był występ 
chóru uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie pod batu-
tą Pani Anny Kimer. Na pamiątkę 
tego wydarzenia wszystkie odzna-
czone pary otrzymały dyplomy, 
kwiaty i gadżety promocyjne Gmi-
ny Zelów.  

FINAŁ XXII KONCERTÓW FESTIWALOWYCH – ZELÓW 2016

Oratorium „Bóg Ciebie ochrzcił! 
Bóg dał Ci siłę!” powstało z okazji 
1050. rocznicy chrztu Polski. Tytuł – 
jak wyjaśnia kompozytor – ma przy-
pominać o tym, że chrześcijaństwo 
jest nierozerwalnie wpisane w dzie-
je Polski i nie sposób ich zrozumieć 
bez zauważenia głębokiej religijności 

kolejnych pokoleń naszych przod-
ków. Inspirowana tymi wartościami 
muzyka, w połączeniu ze śpiewem i 
słowem, stanowiła opowieść o histo-
rii polskiego chrześcijaństwa, o jego 
dziedzictwie i poszanowaniu tradycji.

W programie zaprezentowane 
zostały m.in. fragmenty najstarszych 
kronik, utwory Jana Kochanowskie-
go, Adama Mickiewicza, Juliusza Sło-
wackiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskie-
go oraz jeden z wierszy zelowianina 
Andrzeja Dębkowskiego. Publicz-
ność mogła się także wsłuchać w sło-
wa kardynała Stefana Wyszyńskiego i 
św. Jana Pawła II wyjaśniające głęboki 

sens i przesłanie chrztu.
Oratorium wykonali artyści wystę-

pujący pod nazwą ORKIESTRA 966: 
Kinga Moczydłowska (śpiew), Mar-
cin Obuchowski (śpiew), Tomasz Ma-
zur (śpiew), Szymon Lipiński (akorde-
on), Michał Kowalczyk (kontrabas) 
oraz Robert Grudzień (organy). Ar-
tystom towarzyszył chór ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 Zelowie pod dy-
rekcją Anny Kimmer. Jako narratorzy 
wystąpili mieszkańcy Gminy Zelów  
i osoby zawodowo związane z Ze-
lowem, reprezen-
tujące różne stany 
i środowiska: du-

chowieństwo, samorząd, radnych, 
nauczycieli, uczniów, prawników, po-
licję i kulturę.

Z dumą i satysfakcją przyjęte  
zostały wykonania chóru szkolnego 
oraz narratorów. Docenili to również 
występujący artyści i kompozytor 
oratorium – Robert Grudzień, pod-
kreślając, jak ważne jest  twórcze za-
angażowanie lokalnej społeczności 
w realizację przedsięwzięć zasługu-
jących na miano wydarzeń artystycz-
nych.  
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Studniówka 2016

Sztafeta Pamięci generała broni Tadeusza Buka

I Zelowski Szus O Czółenko

V Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Dni Zelowa
Oficjalne pożegnanie proboszcza Leona Strzelczyka 

w kościele św. Wawrzyńca w Łobudzicach

Koncert Noworoczny ph.Zelowianie dla zelowian i przyjaciół

Koncert z okazji Dnia Kobiet

SKRÓT WYDARZEŃ 2016 ROKU



www.zelow.pl 5WYDARZENIA

Dożynki Gminne

Koncert zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Zelowie

Wizyta przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zelów na Ukrainie

Realizacja programu „Europa dla obywateli” z miastami partnerskimi
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2

Budowa gazociągu Łask - Zelów Wyróżnienie dla Gminy Zelów w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”
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W tym roku 3 jednostki OSP z terenu Gminy Zelów obchodziły swój jubileusz. W maju 60-lecie swojej działalności świętowała jednostka  
OSP w Bujnach Szlacheckich, w lipcu odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 85-lecia OSP Wygiełzów,  

a we wrześniu swoje 60 urodziny obchodziła OSP w Kurowie. 

2016 ROK OBFITUJĄCY W JUBILEUSZE JEDNOSTEK OSP

Jubileuszowe obchody w Wy-
giełzowie rozpoczęto  Mszą Świę-
tą w kościele parafialnym, a ofi-
cjalna część  uroczystości pod 
przewodnictwem nowego ko-
mendanta ZOSP RP w Zelowie 
druha Krzysztofa Kryścińskie-
go, odbyła się na placu strażac-
kim. Organizacji święta podjęli 
się członkowie nowo wybranego 
zarządu oraz stowarzyszenie ko-
biet, które rozpoczęło swoją dzia-
łalność od marca br.  przy OSP w 
Wygiełzowie. Z okazji jubileuszu, 
na ręce Prezesa Marka Dominia-
ka spłynęło wiele gratulacji i ży-
czeń od przybyłych gości: przed-
stawicieli władz samorządowych 
Gminy Zelów, w tym  Burmistrza 
Zelowa Urszuli Świerczyńskiej  
i Przewodniczącej Rady Miejskiej 
Agnieszki First, wicemarszałka 
województwa łódzkiego Dariusza 
Klimczaka, władz powiatowych  
i gminnych ZOSP RP.  Swoje ży-
czenia i pamiątkową statuetkę 
przekazał na ręce nowego Zarzą-
du OSP w Wygiełzowie nieobecny 

na uroczystości przewodniczący 
sejmiku województwa łódzkiego 
Marek Mazur. Jubileusz był tak-
że okazją do odznaczenia i wy-
różnienia najbardziej zasłużonych 
strażaków oraz do przypomnie-
nia historii jednostki. Burmistrz 
Urszula Świerczyńska w swoim 
przemówieniu podkreśliła, że jed-
nostki OSP w Gminie Zelów reali-
zują zadania nie tylko z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, ale 
także integrują lokalną społecz-
ność. Są to miejsca na mapie gmi-
ny, które tworzą ludzie i to od nich 
zależy atmosfera, rozwój i pręż-
ność w działaniu. Na zakończenie 
części oficjalnej jubileuszu, przy 
akompaniamencie orkiestry dętej 
OSP Kurów, odbył się przemarsz 
pocztów sztandarowych i barw-
na defilada  pojazdów strażackich.  
W części artystycznej uroczysto-
ści wystąpił zespół wokalny „Za 
miedzą” oraz Orkiestra Dęta OSP  
Kurów. 

 Podobny charakter miała uro-
czystość z okazji 60-lecia działal-

ności jednostki OSP w Kurowie, 
która miała miejsce 11 września. 
Obchody rozpoczęto defiladą 
pododdziałów. Po odprawionej 
Mszy Świętej polowej, zgroma-
dzonym gościom i młodym po-
koleniom strażaków przybliżono 
rys historyczny jednostki, a na-
stępnie udekorowano odznacze-
niami najbardziej zasłużonych 
strażaków.  Pamiątkowe statuetki 
wręczono honorowym członkom 
OSP  w Kurowie. Podczas jubile-
uszu, wspólnie z fundacją DKMS 

„Pokonajmy nowotwory krwi” zo-
stała przeprowadzona akcja Dzień 
Dawcy. Akcja odniosła sukces, po-
nieważ zarejestrowano 16 osób 
do bazy potencjalnych dawców 
komórek macierzystych. W części 
artystycznej uroczystości wystąpił 
zespół wokalny „Za miedzą” oraz 
Orkiestra Dęta OSP Kurów. 

Jubileuszowe obchody jed-
nostek OSP zostały objęte Patro-
natem Honorowym Burmistrza  
Zelowa. 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Pod Patronatem Burmistrza Ze-
lowa Urszuli Świerczyńskiej odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze. Gospodarzem tego-
rocznych zmagań była jednostka 
OSP w Wypychowie. W zawodach 
udział wzięło 11 drużyn senior-
skich, 4 drużyny młodzieżowe i po 
raz pierwszy jedna drużyna żeńska. 
Zmagania drużyn seniorskich prze-
biegały w trzech konkurencjach: 
musztra, sztafeta i część bojowa. Po 
wielogodzinnej rywalizacji pierw-
sze miejsce wśród drużyn senior-
skich zajęła jednostka OSP w Po-
żdżenicach. Z minimalnie mniejszą 

liczba punktów II miejsce przypa-
dło jednostce OSP w Zelowie, a III – 
OSP w Kociszewie. Wśród młodzie-
ży zdecydowanym faworytem była 
drużyna OSP w Pożdżenicach. Na II 
miejscu uplasowała się drużyna z 
OSP Kurów. Kolejne miejsca przy-
padły dwóm drużynom z OSP Wy-
pychów. Zwycięskie drużyny otrzy-
mały nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Zelowa. Nad prawidło-
wością przebiegu zawodów czu-
wała komisja sędziowska złożona z 
przedstawicieli Komendy Powiato-
wej PSP w Bełchatowie i jednostki 
OSP w Wadlewie.     

Jubileusz OSP w Bujnach Szlacheckich

Jubileusz OSP w Wygiełzowie Jubileusz OSP w Kurowie
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DBAMY O ROZWÓJ GMINY ZELÓW

Panie sekretarzu, za kilka dni 
mija kolejny rok. Jaki był on dla 
Gminy Zelów? 

- Moim zdaniem, był to bardzo 
udany rok. Wspólnie z Panią Burmistrz 
osiągnęliśmy sukces w naszych wie-
loletnich staraniach o doprowa-
dzenie do Zelowa gazu ziemnego. 
Podczas pierwszych rozmów w Mi-
nisterstwach oraz z Polską Spółką 
Gazowniczą, wydawało się to nie-
możliwe do załatwienia, jednak uda-
ło się i z tego bardzo się cieszymy. W 
najbliższych latach sukcesywnie do 
gazu będą mogli podłączać się za-
równo gminne jednostki organiza-
cyjne, instytucje, kotłownia miejska, 
jak i mieszkańcy. Kolejnym powo-
dem do satysfakcji jest rozpoczęcie 
w tym roku długo oczekiwanej in-
westycji przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Zelowie. Jest to budowa pełno-
wymiarowej sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem i nowoczesną biblioteką. 
Posłuży ona nie tylko uczniom szkoły, 
ale także mieszkańcom. Zakończenie 
inwestycji planowane jest w pierw-
szym kwartale 2018 roku. Istotną też 
sprawą jest utwardzenie kostką bru-
kową waz z budową infrastruktury 
terenu znajdującego się pomiędzy ul. 
Poznańską a kościołem pw. M. B. Czę-
stochowskiej w Zelowie. Dzięki zna-
komitej współpracy z proboszczem 
Jackiem Ambroszczykiem i podpi-
saniu stosownej umowy dzierżawy, 
powstanie zagospodarowany teren, 
który częściowo rozwiąże problem 
parkowania samochodów dla miesz-
kańców, jak i posłuży lokalnej spo-
łeczności np. do integracji bądź or-
ganizacji wydarzeń rozrywkowych. W 
okolicach tego miejsca i parku miej-
skiego im. Romualda Traugutta  w 
2017 roku planuje się urządzenie si-
łowni zewnętrznej. 

Jako sekretarz koordynuje Pan 
działania z zakresu gospodarki ko-

munalnej i mieszkaniowej, ochrony 
środowiska, gospodarki nierucho-
mościami, rolnictwa, spraw obywa-
telskich oraz zdrowia. Który z ob-
szarów wymaga największej Pana 
uwagi i zaangażowania? 

- Każdy obszar wymaga ciągłe-
go monitorowania i merytorycznej 
współpracy z osobami odpowie-
dzialnymi za poszczególne zagad-
nienia. Wszelkie interwencje radnych, 
sołtysów i mieszkańców staramy się 
na bieżąco załatwiać. Wraz z Burmi-
strzem Urszulą Świerczyńską wsłu-
chujemy się w głosy i opinie zarów-
no pozytywne, jak i te negatywne, 
ponieważ zdajemy sobie sprawę z 
tego, że potrzeb jest dużo, a budżet 
jest ograniczony. Chcemy zrobić jak 
najwięcej dla naszych mieszkańców 
w każdej dziedzinie życia społecz-
nego, ale niektóre sprawy wymaga-
ją czasu, odpowiedniego przygoto-
wania, a przede wszystkim środków 
finansowych. Mam nadzieję, że 
zmiany w naszej gminie są jednak 
zauważalne. Dzięki dobrej współpra-
cy ze wspólnotami mieszkaniowymi,  
w wielu blokach mieszkalnych i ka-
mienicach wchodzących w zasób 
komunalny Gminy Zelów, wyko-
nano termomodernizację, co przy-
czyniło się w znaczny sposób do 
poprawy estetyki miasta. Remon-
tu doczekały się też trybuny na sta-
dionie ZKS Włókniarz. Dalsze prace 
będą wykonane w 2017 roku. Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Zelowie i filia w Wygiełzo-
wie sukcesywnie wzbogacają zakres 
świadczonych usług, jak i poprawia-
ją z pomocą finansową Gminy Ze-
lów warunki lokalowe i wyposażenie.  
Z myślą o osobach odwiedzających 
w środę targowisko miejskie, chcie-
libyśmy także wybudować, chociaż-
by w głównych ciągach, zadasze-
nia. W ostatnim okresie dużo czasu 
pochłonęły nam sprawy związane   
z przekształcaniem Zakładu Usług 
Komunalnych w spółkę. Był to nie-
łatwy proces, ale dzięki współpracy 
wielu osób na chwilę obecną  jest 
pomyślnie wdrażany. Jeżeli chodzi  
o drogi, to w ramach bieżącego 
utrzymania dróg, staramy się na bie-
żąco wykonywać remonty i napra-
wy. Największą bolączką jest stan 
dróg powiatowych i wojewódzkich 
na terenie miasta i gminy. Zakres tych 
problemów jest bardzo szeroki, m.in. 
fatalny stan techniczny niektórych 

odcinków, często w okresie letnim 
niewykoszonych na czas poboczy, 
nie wspomnę już w okresie zimo-
wym o braku odśnieżania czy posy-
pania piaskiem. Niestety takich dróg 
na terenie Gminy Zelów jest wiele, 
a często mieszkańcy obarczają nas 
winą za ten stan dróg, których nie je-
steśmy zarządcą.

Wspomniał Pan w swojej wypo-
wiedzi o współpracy m.in. z radny-
mi. Będąc radnym opozycyjnym 
Rady Miejskiej w Piotrkowie Try-
bunalskim ma Pan szersze spojrze-
nie na ten temat. Jak wygląda ta 
współpraca w Zelowie? 

- Zarówno jako sekretarz Gminy 
Zelów, jak i radny, staram się zawsze 
skupiać na sprawach merytorycz-
nych i szukać najlepszych rozwiązań 
bez względu na swoją pozycję czy 
światopogląd. Doskonałym przykła-
dem na moje słowa jest praca w Ze-
lowie, kiedy z Panią Burmistrz różni-
my się opcją polityczną, ale robimy 
wspólnie wszystko możliwe, aby 
Mieszkańcom Gminy Zelów żyło się 
jak najlepiej. Radny z kolei, powinien 
wykonywać swoje obowiązki z myślą 
o swoich mieszkańcach i całej wspól-
nocie  samorządowej. Nie podejmo-
wać działań mając na uwadze tylko 
swoją popularność i własne interesy, 
a pochylać się nad trudnymi temata-
mi wymagającymi zaangażowania. 
Bardzo ważne są przy tym dobre rela-
cje z pozostałymi radnymi, współpra-
ca z organem wykonawczym oraz ak-
tywność podczas prac w komisjach  
i na sesjach. W Zelowie współpraca 
z większością radnych układa się na-
prawdę dobrze. Według mnie, opo-
zycja powinna być merytoryczna i 
nie szkodzić swoimi działaniami gmi-
nie. 

 Wielokrotnie mówi się o tym, 
że sytuacja finansowa Gminy Ze-
lów nie należy do najlepszej.  
W ubiegłej kadencji pomimo bardzo 
trudnej sytuacji finansowej gminy 
zrealizowano inwestycji na ponad 
60 mln zł, a jednocześnie spłacano 
na bieżąco zobowiązania i kredyty 
zaciągnięte w poprzednich latach. 
Obecnie jest półmetek bieżącej ka-
dencji, a inwestycji gminnych wciąż 
przybywa. Jak pomimo tej sytuacji 
finansowej udaje się realizować  
tak wiele zadań? 

- W dobie konkurencyjności miast 
i regionów, nie można sobie po-
zwolić na spowolnienie rozwoju lo-

kalnego. To inwestycje w głównej 
mierze przyczyniają się zarówno do 
rozwoju gminy, jak i do poprawy jej 
wizerunku i atrakcyjności w oczach 
mieszkańców, turystów, potencjal-
nych inwestorów. Budżet  Gminy Ze-
lów na dzień dzisiejszy jest stabilny  
i bezpieczny. Udało się wyprowadzić 
go z bardzo trudnej sytuacji finan-
sowej, jaką zastała Pani Burmistrz po 
wygranych w 2010 roku wyborach. 
Spłacać zadłużenie z poprzednich 
lat wraz z wysokimi kosztami obsłu-
gi długu, a przy tym jednocześnie re-
alizować taką ilość inwestycji, to jest 
wyzwanie. Teraz mogę nawet zdra-
dzić Pani, że jeden z organów nad-
zoru nad jednostkami samorządu 
terytorialnego, jakim jest Regional-
na Izba Obrachunkowa, nie dawał 
w ubiegłej kadencji nam żadnych 
szans na to, że uda nam się wyjść  
z tej trudnej sytuacji, ale jednak uda-
ło się. Odpowiadając na Pani pyta-
nie mogę śmiało stwierdzić, że re-
alizacja wielu inwestycji możliwa 
dzięki prowadzeniu efektywnej poli-
tyki finansowej gminy, racjonalizacji 
wydatków i pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. Gmina Zelów korzysta 
z zewnętrznego dofinansowania we 
wszystkich obszarach, gdzie jest tyl-
ko to możliwe. Niestety kryteria nie-
których konkursów z góry skreślają 
nas z listy potencjalnych beneficjen-
tów. Naszym priorytetowym zada-
niem obecnie jest dalsza rozbudowa 
infrastruktury technicznej w części 
Zelowa w kierunku Zelówka. Całość 
zadania, którego szacunkowa war-
tość wynosi ok. 30 mln zł nie jest do 
udźwignięcia samodzielnie przez bu-
dżet Gminy Zelów. Alternatywą była 
nowa perspektywa środków unij-
nych. Teraz wiemy, że takich pienię-
dzy w konkursach po prostu nie ma. 
Nie zmienia to faktu, że to zadanie 
niezbędne jest do realizacji. Jedynym 
wyjściem, które widzimy na chwilę 
obecną jest etapowanie i stopniowa 
realizacja zadania.   

Trzymamy kciuki, aby pomyśl-
nie udało się przeprowadzić to 
zadanie jak i wiele innych zapla-
nowanych na kolejne lata. Życzę 
Panu optymizmu, samorealizacji 
i spełnienia wszystkich zamierzeń 
zarówno w życiu osobistym, jak  
i zawodowym. 

      
     Dziękuję za rozmowę!

Z sekretarzem Grzegorzem Lorkiem rozmawia redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka.

WYWIADY
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Wszyscy posiadacze telefonów 
komórkowych, tabletów, laptopów 
i innych urządzeń mobilnych wy-
posażonych w kartę umożliwiają-
cą bezprzewodowy dostęp do sie-
ci będą mogli  bezpłatnie surfować  
w Zelowie w obrębie dwóch lo-
kalizacji: Plac Dąbrowskiego i Park 
Miejski im. Romualda Traugut-
ta. Na październikowej sesji Rady 
Miejskiej radni podjęli stosowną 
uchwałę w sprawie wykonywania 
przez Gminę Zelów działalności 
polegającej na świadczeniu usług 
darmowego dostępu do Interne-
tu bezprzewodowego typu Hot-
Spot na rzecz użytkowników koń-
cowych. Dodatkowo, odbyły się tez 
konsultacje społeczne z mieszkań-
cami i przedsiębiorcami prowadzą-
cymi działalność telekomunikacyj-
ną na rynku lokalnym w zakresie 

podejmowanej przez Gminę Ze-
lów działalności telekomunikacyj-
nej. W ustalonym terminie konsul-
tacji, nie wpłynęła żadna uwaga 
ani opinia w przedmiotowej spra-
wie. W dniu 24 listopada br. Gmina 
Zelów została wpisana do rejestru 
jednostek samorządu terytorial-
nego, prowadzonego przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej, wy-
konujących działalność w zakresie 
telekomunikacji. W chwili obecnej 
został wybrany przedsiębiorca te-
lekomunikacyjny, który wykonuje 
i będzie świadczył przedmiotową 
usługę. Po uruchomieniu HotSpo-
tów, na stronie internetowej www.
zelow.pl ukaże się stosowna infor-
macja i powstanie zakładka, w któ-
rej dostępne będą szczegóły tech-
niczne o sposobie korzystania  
z usługi. 

BEZPŁATNE HOTSPOTY MIEJSKIE
W najbliższym czasie w centrum Zelowa powstaną dwa HotSpoty – miejsca z bezpłatnym dostępem do bezprzewodowego Internetu.  

Darmowy Internet bezprzewodowy jest atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób  odwiedzających nasze miasto.  
Pomysł wyszedł od zelowskiej młodzieży, a Burmistrz Zelowa wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wdrożyła go w życie. 

BURMISTRZ INFORMUJE
FINALNY ETAP INWESTYCJI 2016 ROKU

Pomimo jesienno-zimowej aury pogodowej, prace przy inwestycjach gminnych wciąż nie ustają. 

Na mocy podpisanej w kwiet-
niu br. umowy pomiędzy Burmi-
strzem Zelowa Urszulą Świerczyń-
ską a Proboszczem parafii M.B. 
Częstochowskiej w Zelowie, trwa-
ją intensywne prace polegające 
na utwardzeniu terenu na działce 
znajdującej się pomiędzy kościo-
łem a utwardzonym placem przy 
ul. Poznańskiej w Zelowie. Dodat-
kowo na placu wybudowana zo-
stanie infrastruktura towarzyszą-
ca, w tym oświetlenie. Zgodnie z 
zawartą umową zakończenie prac 
planowane jest pod koniec grud-
nia br. Wartość inwestycji to koszt 
372 500 zł. Utwardzony teren bę-
dzie służył lokalnej społeczności.   

Z kolei, w bardzo szybkim tem-
pie postępują prace przy budo-
wie pełnowymiarowej sali gimna-

stycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Zelowie. Wykonane zosta-
ły już ściany zewnętrzne, obecnie 
trwają prace związane  z konstruk-
cją dachu i jego pokryciem. W naj-
bliższych tygodniach rozpocznie 
się kolejny etap inwestycji polega-
jący na instalacjach i pracach we-
wnętrznych.

W ulicy Polnej i Wolności w Ze-
lowie zakończono prace polega-
jące na rozbudowie oświetlenia 
ulicznego. Zakres prac obejmo-
wał doświetlenie części ulicy Po-
lnej od strony ul. Cegielnianej oraz 
zamontowanie  słupów i lamp 
oświetleniowych. Wartość prac w 
ul. Polnej wyniosła nieco ponad 
30 000 zł, a w ul. Wolności – ponad 
17 000 zł. 
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Gmina Zelów, jako jedna z 
pierwszych gmin w wojewódz-
twie łódzkim, ma już uchwalo-
ny budżet na 2017 rok i Wielolet-
nią Prognozę Finansową na lata 
2017-2026.  W budżecie na 2017 
rok dochody zaplanowano w wy-
sokości 56 080 000,00 zł, wydatki 

– 53 973 044,00 zł, w tym bieżące 
w wysokości 52 122 544,00 zł (zle-
cone – 15 386 480,00 zł), a mająt-
kowe – 1 850 500,00 zł. Nadwyż-
ka budżetu gminy w wysokości 
2 106 956,00 zł zostanie w całości 
przeznaczona na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i poży-

czek. Na realizację funduszu sołec-
kiego zaplanowano w 2017 roku 
kwotę 424 193,18 zł. Zarówno bu-
dżet Gminy Zelów na 2017 rok jak 
i Wieloletnia Prognoza Finansowa 
na lata 2017-2026 zostały pozy-
tywnie zaopiniowane przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową w Łodzi 

Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie 
Trybunalskim. Przy jednym głosie 
„wstrzymującym się” budżet Gmi-
ny Zelów podczas XXI sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 8 grud-
nia 2016 roku, został przyjęty przez 
pozostałych radnych jednogłośnie. 

GMINA ZELÓW MA UCHWALONY BUDŻET NA 2017 ROK

Prace nad tym projektem rozpo-
częto jeszcze w ubiegłym roku szkol-
nym. Zaangażowano uczniów szkoły 
do tworzenia prezentacji, poszukiwa-
nia zdjęć, prowadzenia wywiadów  
z mieszkańcami Zelowa i okolic.  

Dotyczyły one historii miasta, rodzin, 
instytucji, często były poparte aneg-
dotami. Do Mieszkańców Zelowa 
skierowano apel o przekazywanie 
wszelkich pamiątek historycznych. 
Wszystko to posłużyło do powsta-
nia Izby Pamięci, gdzie zgromadzo-
no stare i wartościowe eksponaty, 
jak i przedmioty codziennego użyt-
ku, wszystkie one są znakiem czasu. 
Przygotowane wystawy odzwiercie-
dlają historię Zelowa, Liceum Ogól-

nokształcącego w Zelowie, przedsta-
wiają ciekawostki, wycinki prasowe, 
teczki z dokumentami, przemówie-
nia, informacje o nauczycielach LO 
czy starej „Jedynce” – m.in. o Wal-
demarze Krygierze – autorze obra-

zów, które są w szkole.  Zgromadzo-
no również wiele zdjęć, na których 
można odnaleźć bliskich, ich historię,  
zobaczyć, jak wyglądał kiedyś Zelów, 
jak spędzano czas wolny.

W imieniu organizatorów przed-
sięwzięcia i jako włodarz Gminy Ze-
lów dziękuję wszystkim tym, którzy 
odpowiadając na nasz apel przyłą-
czyli się do utworzenia tego histo-
rycznego miejsca,. Historia naszej 
małej ojczyzny jest naszym wspól-

nym dobrem, które w tym miejscu 
zostało odpowiednio docenione i 
wyeksponowane. Zapraszamy do 
zwiedzania i oglądania (po wcze-
śniejszym umówieniu się). Opieku-
nami Zelowskiej Izby Pamięci są na-
uczyciele szkoły:  Dorota Anglart 
– Figas, Beata Jersak, Róża Pawlak – 
Skrok.

ZELOWSKA IZBA PAMIĘCI JUŻ OTWARTA

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie 9 grudnia 2016 roku podczas obchodów Święta Szkoły otwarto Izbę Pamięci.  
W obecności zaproszonych gości uroczystego otwarcia i przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska, 

Dyrektor Szkoły Marzanna Socha i Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Malinowski. 



tel. 44 635-15-35  /  fax. 44 634-13-4110 WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z utrzymującym się zjawiskiem przesyłania do przedsiębior-
ców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywat-
ne rejestry o nazwach zbliżonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej informujemy, że wszelkie  czynności związane 
z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-

czej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębior-

ców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to 
oferty komercyjne.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
WE WTORKI BEDĄ PRACOWAĆ DŁUŻEJ

Na prośbę mieszkańców Gminy Zelów, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie 

od stycznia 2017 roku wydłuża swój czas pracy we wtorki do 17:00.

         
PRZEDSIĘBIORCO, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Jak donoszą media, trwają prace legislacyjne nad nowymi przepisa-
mi oświatowymi, wprowadzającymi nowy ustrój szkolny. Ustrój ten za-
kłada: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 
5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżo-
wą szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 
szkołę policealną. W związku z tym, od 1 września 2017 roku rozpocz-
nie się stopniowe wygaszanie gimnazjów. Gmina Zelów przygotowuje 
się do projektowanych zmian. Obecnie rozpatrywane są różne możliwo-

ści przekształceń szkół. Podjęcie decyzji związanych z reorganizacją szkół 
będzie możliwe po wejściu w życie przepisów. Z pewnością nie będą 
to łatwe decyzje, ale o planowanych decyzjach dostosowujących nasze 
szkoły do nowego ustroju, będziemy na bieżąco informować mieszkań-
ców.

Więcej informacji o reformie oświaty można uzyskać na stronie inter-
netowej reformaedukacji.men.gov.pl 

PRZED SAMORZĄDAMI REFORMA OŚWIATY

UWAGA JUBILACI !
Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie zwraca się z uprzejmą prośbą do par małżeńskich na stałe zameldowanych na terenie Gminy Zelów, które ob-

chodzić będą w 2017 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, aby zgłaszały się do urzędu (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) w terminie do 31 mar-
ca 2017 roku w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu 

mogą złożyć również członkowie rodzin jubilatów.

Rada Miejska w Zelowie 
w dniu 17 listopada 2016 r. 
zatwierdziła uchwałą nowe 
stawki i opłaty za wodę i ścieki 
na rok 2017 zaproponowane 
przez Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji z siedzi-
bą w Maurycowie. Zgodnie  
z przyjętymi taryfami odbior-
ca zużywający wodę  na cele 
socjalno-bytowe (tj. m.in. go-
spodarstwa domowe) za-
płaci więcej o 0,19 zł za 1 m3 
wody. Stawka po uwzględnie-
niu dopłat z budżetu Gminy 
Zelów oraz podatku VAT wy-
nosić będzie 3,72 zł za 1 m3 
wody. Opłata za odprowa-
dzanie ścieków bytowych za 
1 m3 wynosić będzie 7,20 zł. 
Jest to cena, która uwzględ-
nia podatek VAT oraz dopła-
tę gminy. Stawka jest wyższa 

o 0,32 zł za 1 m3 ścieków  w 
stosunku od obecnie obo-
wiązującej. Wzrośnie rów-
nież opłata abonamentowa. 
Wysokość opłaty jest różna 
dla każdej grupy odbiorców  
i jest uzależniona od okresów 
rozliczeniowych oraz sposo-
bu rozliczania mediów. W za-
twierdzonych taryfach dla 
gospodarstw domowych za-
kładany jest wzrost opłaty  
i kształtuje się on w zakre-
sie od 0,14 zł do 0,61 zł mie-
sięcznie. Warto podkreślić, 
że stawki za wodę i ścieki dla 
gospodarstw domowych nie 
ulegały zmianie od 2014 roku. 
Nowe stawki obowiązywać 
będą od stycznia do grudnia 
2017 roku. 

Więcej informacji:
www.wodkanzelow.internetdsl.pl

NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKINowe stawki za wodę i ścieki

           Wyszczególnienie
Według
taryfy

(netto w zł)

Dopłaty
gminy

(netto w zł)

Do zapłaty przez odbiorcę

netto w zł
Z podatkiem

VAT
  brutto w zł

Woda za 1m3

Woda na cele socjalno – bytowe 
dotyczy gospodarstw domowych

3,79 0,35 3,44 3,72

Woda na cele produkcji żywności i 
farmaceutyczne

4,20 0,35 3,85 4,16

Woda na cele produkcji i pozostałe 4,35 - 4,35 4,70
Ścieki za 1m3

Ścieki bytowe
dotyczy gospodarstw domowych

9,04 2,37 6,67 7,20

Ścieki przemysłowe 9,04 - 9,04 9,76
Opłata abonamentowa miesięczna

Odbiorcy pobierający wodę na cele 
socjalno – bytowe rozliczani wg 
wodomierza co 3 miesiące (tereny 
wiejskie)

3,96 - 3,96 4,28

Odbiorcy pobierający wodę na cele 
socjalno – bytowe i odprowadzający
ścieki bytowe rozliczani wg 
wodomierza co 3 miesiące (tereny 
wiejskie)

4,21 - 4,21 4,55

Odbiorcy pobierający wodę na cele 
socjalno – bytowe i odprowadzający
ścieki bytowe rozliczani co 2 
miesiące ( miasto)

5,51 - 5,51 5,95

Odbiorcy odprowadzający ścieki 
socjalno – bytowe rozliczani wg 
wodomierza co 2 miesiące (miasto)

4,15 - 4,15 4,48
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Podczas XX sesji Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 17 listopada 2016 r. podjęto  uchwały dotyczące m.in. 
wysokości stawek podatkowych na 2017 rok.  Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska przedstawiając radnym 
projekt uchwały zaproponowała pozostawić stawki podatkowe na 2017 rok na tym samym poziomie. 
Wyjątek stanowi stawka podatkowa dotycząca gruntów pod jeziorami zajętych pod wodne zbiorniki 
retencyjne lub elektrownie wodne, która ulega obniżeniu. Pozostałe stawki podatków i opłat lokalnych 
pozostają na niezmienionym poziomie. 

Poniższa tabela przedstawia obowiązujące i uchwalone na 2017 rok stawki podatków i opłat lokalnych 

                         GRUNTY 2016 rok 2017 rok

grunty związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (od 1 m²)

0,86 zł bez zmian

grunty pod jeziorami zajęte pod wodne zbiorniki 
retencyjne lub elektrownie wodne (od 1 ha) 4,58 zł 4.54 zł ↓

grunty zajęte pod prowadzenie działalności pożytku 
publicznego  (od 1 m²)

0,12 zł bez zmian

grunty pozostałe (od 1 m²) 0,31 zł bez zmian

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (od 1 m² powierzchni użytkowej)

budynki mieszkalne 0,61 zł bez zmian

budynki lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

• handel i produkcja
• rzemiosło i usługi

20,49 zł
18,61 zł

bez zmian
bez zmian

budynki zajęte na prowadzenie działalności w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym

10,59 zł bez zmian

budynki zajęte na prowadzenie działalności  w 
zakresie świadczeń zdrowotnych 

4,61 zł bez zmian

budynki zajęte na prowadzenie działalności pożytku 
publicznego 

1,13 zł bez zmian

budynki pozostałe:

• domki letniskowe
• garaże
• budynki gospodarcze, komórki

5,81 zł 

7,62 zł
6,97 zł
5,30 zł

bez zmian 

bez zmian
bez zmian
bez zmian 

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI 2% wartości bez zmian

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH

bez zmian bez zmian

OPŁATA TARGOWA bez zmian bez zmian

PODATEK ROLNY

• gospodarstwa rolne powyżej 1 ha
• użytki rolne poniżej 1 ha

112,50 zł
225,00 zł

bez zmian

PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2017 ROK BEZ PODWYŻEK
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STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW 

Aleksandra Rogut – uczennica 
klasy III b Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zelowie otrzymała 
stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów. Uroczystość wręczenia 
stypendiów dla uczniów szkół 
z województwa łódzkiego od-
była się 22 listopada w Audyto-
rium im. A. Sołtana Politechniki 
Łódzkiej. W imieniu premier Be-
aty Szydło listy gratulacyjne sty-
pendystom wręczali: wicewo-
jewoda łódzki Karol Młynarczyk  
i łódzki kurator oświaty Grzegorz 

Wierzchowski. Gratulacje w imie-
niu własnym oraz pani premier 
złożył stypendystom wicewoje-
woda łódzki Karol Młynarczyk, 
a kurator podziękował także na-
uczycielom i rodzicom wspiera-
jącym uczniów w rozwijaniu ich 
pasji i talentów. 

Stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów przyznaje się jednemu 
uczniowi danej szkoły na okres 
od września do czerwca w da-
nym roku szkolnym (w zespole 
szkół typuje się po jednym kan-

dydacie z każdej szkoły różnych 
typów). Kandydatów do stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów 
typuje samorząd uczniowski,  
a zatwierdza rada pedagogicz-
na szkoły. Ola otrzymała stypen-
dium za najwyższą średnią ocen 
w szkole. W ubiegłym roku sty-
pendium to otrzymała uczenni-
ca tej samej klasy – Ewa Jachacz.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów oraz 
niesłabnącej ambicji w samore-
alizacji!

POMOC W FORMIE STYPENDIÓW 
344 uczniów z terenu Gminy Zelów otrzymało stypendium szkolne, a stypendium Gminy Zelów im. Jana Pawła II otrzymało 28 uczniów  

szkół ponadgimnazjalnych i 13 studentów .

Decyzją Wojewody Łódzkiego, 
Gmina Zelów otrzymała dotację 
celową przeznaczoną na dofinan-
sowanie świadczeń pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów w kwocie 150 656 zł. Sty-
pendium szkolne przyznano 344 

uczniom na łączną kwotę 184 590 
zł. Wypłata stypendium realizowana 
była w dniach 20-21 grudnia 2016 r.

Z kolei, w okresie od stycznia do 
grudnia 2016 r. Gmina Zelów wspar-
ła finansowo także 28 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i 13 studen-

tów w formie stypendiów gmin-
nych im. Jana Pawła II. Łączna kwota 
przeznaczona na ten cel z budżetu 
Gminy Zelów wyniosła w 2016 roku 
prawie 42 tysiące złotych. Stypen-
dium Gminy Zelów im. Jana Pawła II 
może uzyskać uczeń szkoły ponad-

gimnazjalnej  posiadający średnią 
min. 4,00 oraz student(maturzysta) 
posiadający średnią min. 3,5. Kryte-
rium dochodowe nie może przekro-
czyć 750zł/m-c na jednego członka 
rodziny.

X GMINNY KONKURS WIEDZY DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
Jubileuszowa edycja Gminnego Konkursu Wiedzy dla Przedszkolaków pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak” jest już za nami. Konkurs miał miejsce 
25 listopada 2016 r. w Domu Kultury w Zelowie, a przebiegał w VI rundach, w których uczestnicy musieli rozwiązywać zadania w kartach pracy,  

odpowiadać na pytania oraz wykonać opatrunek przez zabandażowanie na przedramieniu.

Gminny Konkurs Wiedzy o bez-
pieczeństwie tradycyjnie rozpoczęto 
wystawieniem scenki. Inscenizacja 
„Alicja na wiejskiej drodze” dotyczy-
ła noszenia odblasków przez dzieci. 
W tegorocznej edycji do rywalizacji 
przystąpiły 8 placówek oświatowych 
z terenu Gminy Zelów. Przedszkola i 
klasy „0” ze szkół podstawowych wy-
stawiły następujące drużyny: „Wie-
wiórki” z Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 w Zelowie, „Ekoludki” z 

Przedszkola Samorządowego nr 4 w 
Zelowie, „Sarenki” z Przedszkola Edu-
kacyjnego w Zelowie, „Dwójeczki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie 
„Biedronki” ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Zelowie, „Kolorowe światełka” 
ze Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich, „Stokrotki” ze Szko-
ły Podstawowej w Kociszewie oraz 
„Słoneczka” ze Szkoły Podstawowej 
w Wygiełzowie. 

W konkursie brała też czynny 

udział widownia. Za prawidłowe od-
powiedzi dzieci otrzymywały opaski 
odblaskowe. Komisja konkursowa 
wysoko oceniła wiedzę dzieci do-
tyczącą bezpieczeństwa i przyznała 
wszystkim drużynom I miejsca.

Za udział w konkursie drużyny 
otrzymały dyplom i książkę, a za-
wodnicy nagrody ufundowane 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim, PZU Bełchatów oraz sklep 

„Komputronik”. Organizatorem kon-
kursu było Przedszkole Samorządo-
we nr 1 w Zelowie.

AKCJA EDUKACYJNA „ŚNIADANIE DAJE MOC”

Podczas Misji 
Śniadaniowych 
mali agenci Tola 
i Maks wraz z 
dziećmi uczy-
li Wszystkojada  
12 zasad zdro-
wego odżywia-

nia. Uczniowie klas 0 – III wspólnie 
z nauczycielami i rodzicami przy-
gotowali smaczne i zdrowe śniada-
nie. W akcji edukacyjnej uczestni-
czyli zarówno uczniowie szkoły, jak 
i zaproszeni goście: dyrektor szkoły 
Małgorzata Kubiak, sołtysi z Bujen 
Szlacheckich i Bujen Księżych oraz 

przedstawiciele Rady Rodziców.  
W ramach programu dzieci prze-
konały się, że najważniejszym posił-
kiem dnia jest śniadanie. Program 
edukacyjny realizowany jest od 6 lat 
przez Partnerstwo dla Zdrowia oraz 
Instytut Matki i Dziecka i ma na celu . 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich propagując zdrowy tryb odżywiania, przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji  
pn. „ŚNIADANIE DAJE MOC”. 
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EDUKACJA O ZELOWIE POPRZEZ CIEKAWE INICJATYWY

„Moje, Nasze, Wspólne – piękno Gminy Zelów” – to tytuł projektu realizowanego przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Zelowie dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię  

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”, a skierowany do wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

GWIAZDY SIATKÓWKI NA SPOTKANIU Z ZELOWSKĄ MŁODZIEŻĄ

Podczas spotkania w Zelowie, 
Goście chętnie opowiadali o sobie, 
odpowiadali na zadawane przez 
uczniów pytania, a na koniec chęt-
nie pozowali do zdjęć i rozdawali 
autografy. Udział w spotkaniu wzięli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
i Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
trenerzy zajęć z piłki siatkowej, dy-
rekcja oraz Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska. 

Mariusz Wlazły – to były reprezen-
tant Polski w piłce siatkowej, grają-
cy na pozycji atakującego, swoją 

przygodę ze sportem rozpoczął już 
w piątej klasie szkoły podstawowej. 

Pierwszym klubem przyszłego re-
prezentanta Polski był WKS Wieluń. 

Zak ończe -
nie kariery 
reprezenta-
cyjnej ogłosił 
w 2014 roku 
po zdoby-
ciu wraz z re-
prezentacją 
Polski złote-
go medalu 
Mistrzostw 
Świata. Na 

tym turnieju został uznany za naj-
bardziej wartościowego zawod-
nika (MVP), a także za najlepszego 
atakującego. Od początku sezonu 
2008/2009 jest kapitanem SKRY Beł-
chatów. Z kolei, Robert Milczarek 
to czterokrotny mistrz Polski (2005-
2008), pięciokrotny zdobywca Pu-
charu Polski i dwukrotny medalista 
Ligi Mistrzów. To siatkarz, który obok 
Mariusza Wlazłego i Michała Wi-
niarskiego ma najwięcej zdobytych  
tytułów z PGE SKRĄ Bełchatów. 

Dwie znaczące postacie PGE SKRY Bełchatów Mariusz Wlazły i Robert Milczarek spotkali się  z młodzieżą w Zespole Szkół Ogólnokształcących   
w Zelowie. Spotkanie zostało zainicjowane w ramach Akademii Siatkówki, która od początku roku szkolnego działa w szkole. Zajęcia piłki siatkowej  

dla uczniów szkół z terenu Gminy Zelów prowadzone są na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Zelowa a Skrą Bełchatów.

W ramach projektu przeprowa-
dzono trzy konkursy: literacko-fo-
tograficzny „Zespół Szkół Ogólno-
kształcących we wspomnieniach 
pokoleń”, „Moje, Nasze, Wspólne – 
najciekawsze miejsca Gminy Zelów” 
oraz konkurs dla twórców na projekt 
albumu i mapy po najpiękniejszych 
miejscach Gminy Zelów. Dzięki pra-
com złożonym w tych konkursach 
powstał album w trzech językach 
o interesujących zakątkach w okoli-
cy Zelowa oraz mapa po miejscach 

wskazanych przez uczestników kon-
kursu. 

W listopadzie dwukrotnie odby-
ły się wykłady znanych osobistości 
zelowskich: Prezesa Stowarzyszenia 
Czechów w Polsce Wiery Pospiszył, 
nauczyciela LO w Zelowie Zenobiu-
sza Kaźmierczaka, promotora sportu 
Eugeniusza Smolarka, powieściopi-
sarza Dariusza Kaczmarka oraz dok-
tora Włodzimierza Łuczyńskiego, 
którzy przybliżyli obecnym koleje 
losu różnych pokoleń zelowian. Ko-
lejnym działaniem projektu była Mi-
kołajowa Gra Miejska, która odbyła 
się 4 grudnia na terenie Zelowa oraz 
warsztaty wykonania ozdób świą-
tecznych z masy solnej. Wspólną na-

grodą dla uczestników konkursów 
oraz wolontariuszy zaangażowa-
nych w realizację projektu była wy-
cieczka do stolicy województwa pt. 
„Łódź nieznana”. 

Dzięki realizacji projektu Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Zelo-
wie wzbogacił się o rzutnik multime-
dialny, ekran oraz drukarkę do jednej 
z pracowni. Ostatnim elementem 
projektu będą tablice informacyjne 
o ZSO w Zelowie, dzięki którym pa-
mięć o przeszłości nie zaginie.

Aby wzmocnić rangę działań, ini-
cjatywa ta została objęta Patrona-
tem Honorowym Burmistrza Zelowa 
Urszuli Świerczyńskiej. Dla laureatów 
konkursów przekazano gadżety pro-

mocyjne Gminy Zelów. W pomoc 
finansową włączyli się także lokalni 
sponsorzy, m.in. Anna i Maciej Tro-
janowscy i Prezes Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów Marek Górecki. 
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ŚWIĘTA PATRONÓW SZKÓŁ

W 170. rocznicę urodzin oraz 
100. rocznicę śmierci Henry-
ka Sienkiewicza, 15 listopada w 
Szkole Podstawowej nr 4 w Ze-
lowie odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Święta Patrona.  
I w tym właśnie dniu przeprowa-
dzono na oczach zgro-madzo-
nych gości i uczniów śledztwo 
w sprawie pewnego bohate-
ra, który pojawia się na kartach  
„W pustyni i w puszczy”. W słowie 
wstępnym Dyrektor szkoły przy-
pomniał najważniejsze wydarze-
nia z życia Henryka Sienkiewicza 
oraz wspomniał o jego najwięk-
szych dokonaniach pisarskich.  
Z kolei, Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska złożyła społecz-
ności szkolnej najlepsze życzenia 
oraz wyraziła swą dumę z nosze-
nia przez szkołę imienia sławne-
go Polaka. Podczas uroczysto-
ści wręczono nagrody laureatom 
Gminnego Konkursu Literackiego 
„Spotkanie z Henrykiem Sienkie-
wiczem” oraz zwycięzcom kon-
kursów szkolnych związanych  
z sylwetką patrona.

Natomiast w Gimnazjum im. 

Janusza Kusocińskiego w Łobu-
dzicach Święto Patrona obcho-
dzono 20 listopada. W tym roku 
przypadła 15. rocznica otrzyma-
nia sztandaru i imienia, co było 
doskonałą okazją do podsumo-
wań, do odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób szkoła realizowa-
ła i realizuje testament Janusza 
Kusocińskiego. Z okazji Święta 
Szkoły zaproszono gości do obej-
rzenia Giełdy Talentów, a następ-
nie – do kibicowania najlepszym 
drużynom tradycyjnego już Ro-
dzinnego Turnieju Piłkarskiego. 
Przygotowano także wystawy 
prac uczniowskich i minerałów, 
fotografii z życia szkoły, warsz-
taty kulinarne i spotkanie z die-
tetykiem, punkt medyczny i za-
jęcia plastyczne oraz mnóstwo 
smakołyków w „Kawiarence pod 
warzywkiem”. W  uroczystości 
uczestniczyło wielu gości, przyja-
ciół szkół i rodziców uczniów.

Szczególny charakter mia-
ło też tegoroczne Święto Szkoły 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących, gdyż w tym roku szkol-
nym  liceum obchodzi 60. roczni-

cę utworzenia. To już ponad pół 
wieku, odkąd w Zelowie istnieje 
średnia szkoła ogólnokształcąca. 
Jest to dla całej społeczności lo-
kalnej moment sprzyjający reflek-
sji i wspomnieniom. Jest to rów-
nież czas radosny, gdyż liceum  
w Zelowie to nie tylko szkoła  
z przeszłością, ale i z przyszłością. 
Okolicznościowe przemówienia 
tego dnia wygłosiły Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska i Dy-
rektor Marzanna Socha nawią-
zując w swoich wypowiedziach 
zarówno do tradycji, teraźniejszo-
ści, jak i perspektyw szkoły. 

Uroczystość uświetniło swoją 
obecnością wielu gości. 10 grud-
nia jest międzynarodowym świę-
tem, podczas którego czcimy pa-
mięć obrońców praw człowieka, 
dlatego podczas akademii mło-
dzież przypomniała wagę tego 
problemu i pracy na rzecz in-
nych. Uhonorowano nagrodami 
szczególnie wyróżniających się  
członków Szkolnej Grupy Amne-
sty International oraz wolontariu-
szy. Pod pomnikiem Jana Pawła II 
zapalono symboliczny znicz, aby 

uczcić pamięć tych, którzy bro-
nią naszych niezbywalnych praw.  
Pani Dyrektor wręczyła również 
stypendium ufundowane przez 
profesora Krzysztofa Matyjasze-
-wskiego za wybitne osiągnię-
cia naukowe licealistce  Aleksan-
drze Rogut. Ta sama uczennica 
jest również tegoroczną stypen-
dystką Prezesa Rady Ministrów. 
Rozstrzygnięty został również 
powiatowy konkurs literacki i pla-
styczny, który objął patronatem 
Starosta Bełchatowski.  Wzięło  
w nim udział 65 osób ze szkół pod-
stawowych i ponadpodstawo-
wych. Część artystyczna przygo-
towana przez Różę Pawlak-Skrok 
wzruszyła i bawiła publiczność, 
gdyż była ona skomponowana  
z autentycznych wspomnień ab-
solwentów Liceum. Całości opra-
wy uroczystości dopełnił chór 
szkolny i soliści przygotowani 
przez Łukasza Maciejewskiego. 
Przedstawione zostały również 
liczne sukcesy uczniów ZSO, któ-
rzy godnie reprezentowali szkołę 
w gminie, powiecie, wojewódz-
twie i na arenie ogólnopolskiej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

W ostatnich tygodniach w trzech placówkach oświatowych odbyły się uroczystości związane ze świętem patrona.

Szkoła Podstawowa nr 4 w ZelowieGimnazjum w Łobudzicach
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MISTRZOWIE KOSZYKÓWKI ZORGANIZOWALI TURNIEJ W ZELOWIE

Turniej, którego pula nagród wy-
nosiła prawie 1 500 zł zdominowa-
ły dziewczyny z MUKS Bełchatów 
(w składzie: Tatiana Nowicka, Wik-
toria Warnecka, Magdalena Ressell 
oraz Julia Kowalska), które wygrały 
wszystkie mecze w swojej kategorii 
wiekowej, a także konkursy indywi-
dualne (konkurs rzutów za 3 - Mag-
dalena Ressell, pościgowy kon-
kurs rzutowy - Wiktoria Warnecka),  
w których startowali również chłop-
cy. Do turnieju zgłosiło się 9 dru-

żyn, a o zwycięstwie niejednokrot-
nie decydował 1 punkt, jak choćby 
w kategorii szkół podstawowych 
- dziewcząt, gdzie Roztentego-
wiczki (Paulina Wasiak, Emilia Wa-
siak, Klaudia Kalwinek) okazały się 
w ostatecznym rozrachunku lepsze 
zaledwie o 1 punkt od Atomówek. 
W pozostałych kategoriach trium-
fowały zespoły: 18 (chłopcy gim-
nazja, skład: Borys Wilczek, Patryk 
Niedzielski, Dominik Solecki) oraz 
SP (chłopcy, szkoły podstawowe, 

skład: Damian Bart-
czak, Szymon Goź-
dzikiewicz, Stanisław 
Grzegorek). Trudu 
organizacji turnie-
ju piłki koszykowej 
podjęła się druży-
na Ku Chwale Ba-
sketball Zelów, któ-
ra w lipcu tego roku 
odniosła spektakularny sukces 
zdobywając Mistrzostwo Pol-
ski LZS w piłce koszykowej. Fun-

datorem pucharów i gadżetów 
promocyjnych była Burmistrz  
Zelowa Urszula Świerczyńska.

Rywalizacja i dobra zabawa – to hasła przewodnie turnieju piłki koszykowej o puchar Burmistrz Zelowa, który odbył się 26 listopada  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w  Zelowie. 

WYBIEGANY SUKCES SEWERYNA POGOCKIEGO

Co roku startuje w kilku impre-
zach biegowych zarówno w kra-
ju jak i za granicą. Ogromny sukces, 
który osiągnął 23 października pod-
czas maratonu w Dreźnie, zawdzię-
cza swojej determinacji, wytrwało-
ści i dobremu przygotowaniu. We 
wspomnianym maratonie był naj-
lepszy z Polaków, zajmując 9. miej-
sce z czasem 2h’40min’56sek. Takim 
wynikiem pobił swój własny rekord 
życiowy sprzed dwóch lat o 1,23 
min. Wyprzedziło go jedynie trzech 
Kenijczyków, czterech Czechów i Ke-
nijka. W kategorii M-35 zajął 1. miej-
sce tuż przed dwoma kolegami z 
Polski. Między  Sewerynem Pogoc-
kim a trzecim na podium Łukaszem 

Hryniówem z Opola było 17 sekund 
różnicy, co na ponad 42 km biegu 
jest znikomą różnicą. Na II miejscu (z 
3 sekundową różnicą czasu) znalazł 
się też strażak, tylko z Krakowa. 

Zapytany przez nas jak postrzega 
swój wynik oraz jakie ma plany na 
2017 rok, Seweryn Pogocki odpo-
wiada – jestem zadowolony, że pobi-
łem swój rekord życiowy, bo dla każde-
go biegacza jest to ważne. Obecnie ani 
w Gminie Zelów, ani w powiecie beł-
chatowskim nikt tak szybko nie biega. 
Jeżeli spojrzeć na skalę ogólnopolską, 
to z takim wynikiem jak mój, w 2015 
roku przebiegło niecałe stu Polaków 
(dane z portalu biegowego). W Dreź-
nie byłem dumny z tego, że udało się 

wyprzedzić wszystkich Niemców na 
ich ziemi. Mam nadzieję, że 2017 rok 
będzie także udany i zaowocuje jesz-
cze lepszymi wynikami. Już w kwietniu 
jadę do Dębna bronić wywalczonego 
w tym roku mistrza Polski Strażaków 
w maratonie. Po drodze kilka mniej 
ważnych, krótszych biegów, w tym II 
Zelowski Szus O Czółenko. Jesienią, je-
śli zdrowie pozwoli, to atak na moc-
niejszą życiówkę - maraton w Am-
sterdamie (15 października) bądź we 
Frankfurcie (29 października). Ogólnie 
najbardziej lubię biegać maratony, 
biegi krótsze to raczej tylko po to, żeby 
później z tego wyszedł dobry maraton. 
Bieganie jest niesamowitą pasją. Jest 
to też wspaniała aktywność ruchowa, 

do której zachęcam zarówno osoby 
młode jak i starsze. Teraz jest moda na 
zdrowy tryb życia, więc każda aktyw-
ność ruchowa sprzyja ku temu. Korzy-
stając z okazji, pozdrawiam koleżan-
ki i kolegów z grupy BTZ i dziękuję za 
wsparcie.

Wśród naszych mieszkańców jest wielu miłośników biegania. Swoimi znakomitymi wynikami z pewnością wyróżnia się Seweryn Pogocki.  
Reprezentuję barwy klubowe Bieging Team Zelów. Mieszka w Zelówku, zawodowo pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Łodzi na stanowisku Starszy Operator Sprzętu Specjalnego. Jest osobą niezwykle skromną, a swoimi osiągnięciami nie zbyt chce się chwalić. 

ZELOWSCY UCZNIOWIE WRÓCILI Z MEDALAMI Z PUCHARU ŚWIATA W KARATE 
6 zawodników zelowskiego klubu PROYAMA wzięło udział w tegorocznym Pucharze Świata w karate w Grecji prezentując swoje umiejętności.  

Efekty ich ciężkich treningów były zauważone przez sędziów i nasi uczniowie wrócili z medalami. Puchar Świata World Cup Greece 2016 KyodoKyoku-
shin rozpoczął się uroczystym otwarciem z pokazem tradycyjnego tańca narodowego, a zakończył walkami zawodowymi w różnych formułach. 

Wśród polskiej kadry do wyjaz-
du na zawody nominowano 13 
zawodników PROYAMA, w tym 
6 osób z zelowskiego klubu pod 
kierownictwem Sensei Stanisława 
Kołodziejskiego. Zawodnicy przy-
wieźli ze sobą 2 złote medale, 7 
srebrnych oraz 2 brązowe z zawo-
dów, które odbyły się w greckim Kil-
kis. Mistrzami Pucharu Świata zosta-
li: Angelika Szczepańska oraz Adam 
Gala, wice Mistrzami zostali Karolina 
Szwedzka (senior Knockdown), Ar-
tur Lewandowski, Paulina Grzegór-
ska, Hubert Kudra, Alan Korpalski , 
Iga Biegańska, Kacper Różejewicz, 
natomiast brąz wywalczyli Kac-
per Kępa, Bartosz Pospiszył. Świet-

nie zadebiutowali Filip Brzozowski  
i Kacper Dyduła dzielnie spisując się 
w swoich pojedynkach. Walki były 
stoczone na bardzo wysokim po-
ziomie, ale zawodnicy byli do nich 
świetnie przygotowani wykazując 
się sercem i duchem walki. Warto 
zaznaczyć, że rywalizacja była bar-
dzo zacięta. Każdy z zawodników 
pokazał swój charakter dzięki przy-
gotowaniu Sensei Stanisława Koło-
dziejskiego i do Polski wrócili z wor-
kiem medali.

Taki wyjazd to nie tylko współ-
zawodnictwo, to także doskonała 
okazja do poznania ludzi z innych 
państw i wymiany doświadczeń,  
a także poznania i zwiedzania kolej-

nych krajów w Europie i na świecie. 
Trener Sensei Stanisław Kołodziej-
ski nie kryje swojego zadowolenia 
z osiągnięć zelowskich uczniów, 
którzy startują już z sukcesami na 
arenie krajowej, ale i w turniejach 
zagranicznych rywalizując z zawod-
nikami z innych państw. Przed tymi 
młodymi sportowcami otwiera się 
dopiero sportowa droga. Tego ro-
dzaju wyjazd nie jest łatwy w przy-
gotowaniu i organizacji, ponieważ 
wymaga wysiłku, poświęcenia i na-
kładów finansowych. Medaliści z 
Zelowa mogli spełnić swoje marze-
nia i wyjechać do Grecji na zawody 
m.in. dzięki rodzicom, klubowi oraz 
wsparciu Burmistrza Zelowa.

Serdecznie gratulujemy znako-
mitych sukcesów zarówno dla tre-
nera za doskonałe przygotowanie 
jak i samym zawodnikom. Jesteście 
dumą Zelowa!

/zdjęcie udostępnione przez sensei  
Stanisława Kołodziejskiego/
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