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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

KRASYLIW NOWYM PARTNEREM ZAGRANICZNYM GMINY ZELÓW

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zmianie uległ dotychczasowy numer rachunku bankowego Gminy Zelów. Wszelkie wpłaty podatków 
i opłat lokalnych prosimy kierować na nowy rachunek bankowy o numerze: 

 
66 1020 3916 0000  0102 0259 8308 w Banku PKO BP S.A.

W ten sposób gmina wzboga-
ciła się o kolejne (trzecie już) mia-
sto partnerskie. Ten rok jest wyjąt-
kowym dla naszej społeczności 
lokalnej, bowiem obchodzimy 
60-lecie nadania praw miejskich 
dla Zelowa. Była to też doskona-
ła okazja ku nawiązaniu nowego 
partnerstwa na początek obcho-
dów jubileuszowych. Muzycznym 
akcentem towarzyszącym tej ka-
meralnej uroczystości był występ 
dwóch wokalistek zespołu Lau-
date Dominum. W imieniu Gminy 

Zelów umowa została podpisana 
przez Burmistrza Zelowa Urszu-
lę Świerczyńską, a w imieniu mia-
sta Krasyliw przez Mera Anatolija 
Żowtana. Miasta zakładają wymia-
nę kulturalną, edukacyjną, sporto-
wą, a także informacyjno-promo-
cyjną w wielu dziedzinach życia 
społecznego.

5-osobowa delegacja z part-
nerskiego miasta gościła w Zelo-
wie w dniach 16-18 stycznia. W 
składzie delegacji byli: Mer Miasta 
Anatolij Żowtan, wojewoda Nila 
Ostrovska, zastępca Mera Mary-
na Slobodyaniuk, prawnik Urzędu 
Miasta Iryna Byczenko i kierow-
nik ZUK Oleksandr Szwed. Go-
ście zwiedzali zarówno miasto, jak  
i liczne placówki na terenie Gmi-
ny Zelów, w tym Przedszkole Sa-
morządowe nr 4, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Walewi-

cach, Miejską Bibliotekę Publicz-
ną, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych, Ochotniczą Straż Pożarną 
w Zelowie, Zakład Usług Komu-
nalnych, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, Dom 
Kultury. Na zaproszenie Dyrekto-
ra Szpitala w Bełchatowie Pawła 
Skoczylasa, mieli okazję zwiedzić 

Szpital Wojewódzki im. Jana Paw-
ła II w Bełchatowie i zapoznać się z 
funkcjonującym systemem opieki 
zdrowotnej w Polsce. Nasi goście 
wyjechali pełni wrażeń i cennych 

spostrzeżeń. To właśnie wymia-
na doświadczeń i wiedzy w wielu 
obszarach życia społecznego jest 
jednym z celów współpracy part-
nerskiej.  

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

17 stycznia 2017 roku – to data kolejnej karty w historii Gminy Zelów. W Galerii Collage Domu Kultury w Zelowie w obecności delegacji 
z miasta Krasyliw na Ukrainie, radnych Rady Miejskiej w Zelowie,  kierownictwa Urzędu Miejskiego, dyrektora i pracowników  

Domu Kultury, doszło do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Zelów a miastem Krasyliw na Ukrainie.
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Kolejny rocznik  licealistów Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w 
Zelowie przeżył jeden z pierwszych 
bali w swoim życiu – Studniówkę! 
Zgodnie z wieloletnią tradycją szko-
ły, zorganizowany był na sali gimna-
stycznej, która przeobraziła się tego 
wieczora w magiczną Krainę Lodu. 

Maturzyści rozpoczęli swój bal  
tradycyjnym polonezem. Wywołał 
on wśród zgromadzonych gości, a 
przede wszystkim rodziców matu-
rzystów, podziw  i wzruszenie. Młodzi 

tancerze w pełni zasłu-
żyli na  gromkie brawa, 
które zebrali, w końcu  
szlifowali swoje umie-
jętności taneczne pra-
wie trzy miesiące pod 
okiem pana Macieja 
Mrowińskiego.

Po polonezie, ofi-
cjalnie Bal Studniów-
kowy otworzyła dyrek-
tor Marzanna Socha, 
która życzyła młodzie-

ży wspaniałej zaba-
wy do białego rana. 
Głos zabrała także 
Burmistrz Zelowa Ur-
szula Świerczyńska. Z 
nostalgią wspomina-
jąc własną Studniów-
kę na tej samej sali, 
życzyła młodzieży, by 
ich bal był  cudowny 
i niezapomniany. 

Wspaniałe kreacje, 
nie tylko dziewcząt, 

wystrzałowe fryzury i makijaż spra-
wiły, że niektórych ciężko było rozpo-
znać wśród wirujących na parkiecie 
do muzyki granej przez zespół Trio 
z Łasku. O północy tradycyjnie roz-
poczęła się część artystyczna, która 
wszystkim dostarczyła wielu nieza-
pomnianych wrażeń. 

Bal Studniówkowy jest też dosko-
nałą okazją, aby podziękować Dyrek-
cji, wychowawcom, pracownikom 
szkoły oraz rodzicom. 

 

Koncertem Noworocznym w Domu Kultury w Zelowie zainaugurowano obchody jubileuszu 60-lecia nadania praw miejskich Zelowowi

Przed publicznością wystąpił 
doskonale znany melomanom 
baryton Zbigniew Macias z so-
pranistką Agnieszką Gabrysiak. 
Solistom akompaniowała na pia-

ninie Danuta Antoszewska. Pod-
czas koncertu wybrzmiały zarów-
no największe utwory musicalowe 
i operetkowe, jak i niezapomniane 
piosenki z nowej płyty artysty pt. 
,,..nie zapomnisz mnie – Zbigniew 

Macias od Bodo do Sinatry”.
Krótką historię nadania praw 

miejskich Zelowowi przed rozpo-
częciem koncertu przypomnia-
ła zgromadzonej publiczności w 

swoim przemówieniu Burmistrz 
Zelowa Urszula Świerczyńska.  
Z kolei Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Agnieszka First podzieliła się 
swoimi spostrzeżeniami i marze-
niami o naszej małej ojczyźnie za-

chęcając wszystkich Zelowian do 
propagowania lokalnego patrio-
tyzmu. W imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego głos zabra-
ła także doradca ds. współpracy z 
samorządami Jolanta Chełmińska. 

Na zakończenie artyści zade-
dykowali zelowskiej publiczności 
piosenkę „Żegnajcie przyjaciele”.

Organizatorami 24. Koncertu 
Noworocznego byli: Burmistrz Ze-

lowa Urszula Świerczyńska, Zarząd 
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów 
oraz Dyrektor i pracownicy Domu 
Kultury w Zelowie. 

Tym miłym akcentem muzycz-
nym Zelów rozpoczął świętowa-
nie 60. rocznicy nadania praw 
miejskich. Kolejne wydarzenia 
w tym wyjątkowym roku przed 
nami, więc zachęcamy do śledze-
nia strony internetowej.

ZELÓW ZAINAUGUROWAŁ OBCHODY JUBILEUSZOWE

STUDNIÓWKOWY BAL
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DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W odpowiedzi na konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Zelowa dotyczący wsparcia zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
13 organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zelów otrzymało dotacje w łącznej kwocie 376 442 zł. Spośród wszystkich organizacji 

największą dotację otrzymał Zelowski Klub Sportowy „Włókniarz”. Pod uwagę wzięto całoroczną aktywną działalność klubu, zrzeszanie 
coraz większej liczby uczestników (ponad 220) różnych roczników i zagospodarowanie im czasu wolnego poprzez zarówno rozgrywki 

piłkarskie, jak i systematyczne szkolenia ogólnorozwojowe pod okiem trenerów posiadających licencje piłkarskie, rozgrywki IV ligi 
i ilość meczy młodszych drużyn. 

Lista organizacji wraz z nazwą 
zadania i wysokością dotacji przed-
stawia się następująco:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych na pro-
wadzenie świetlicy środowiskowej 
„Stokrotka” – 22 000 zł.

2. Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” na organizację zadania 
Wakacje w szkole – 1 930 zł.

3. Abstynencki Klub Wzajemnej 
Pomocy „Jutrzenka”  na zadanie pt. 
W strefie trzeźwości – integracja 
społeczna środowiska  abstynenc-
kiego oraz kształtowanie postaw 
trzeźwościowych wśród mieszkań-
ców Gminy Zelów – 16 900 zł.

4. Polski Związek Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów Zarząd Re-

jonowy z siedzibą w Zelowie na za-
danie pt. Rehabilitacja osób w star-
szym wieku, niepełnosprawnych   
i uzależnionych – 2 300 zł.

5. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Kusy” przy Gimnazjum 
w Łobudzicach na organizację cza-
su wolnego dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Zelów w czasie fe-
rii zimowych 2017 r. pn. „Aktywnie i 
zdrowo spędzam ferie”– 2 962 zł.

6. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych  na zor-
ganizowanie „Wakacyjno-Ekolo-
gicznych Spotkań Integracyjnych – 
półkolonie 2017 – 3 500 zł.

7. Zelowski Klub Sportowy 
„Włókniarz” na prowadzenie sekcji 
piłki nożnej i udział w rozgrywkach 

ligowych PZPN-u – 250 000 zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy 

„Czwórka”  na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie szkolenia oraz 
organizacji i udziału w imprezach 
sportowo-rekreacyjnych – 3 150 zł.

9. Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” na wspieranie szkolenia 
dzieci i młodzieży; zorganizowa-
nie turnieju piłki nożnej, zawodów 
sportowo-rekreacyjnych oraz zor-
ganizowanie dowozu na zawody 
– 2 700 zł.

10. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy przy ZSO na prowadze-
nie działalności w zakresie szko-
lenia młodzieży oraz organizacji  
i udziału w zawodach sportowych  
– 8 000 zł.

11. Miejsko-Gminny Ludowy 
Klub Sportowy na prowadzenie 
działalności w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej 
z zakresu różnych dyscyplin spor-
towych – 25 000 zł.

12. Miejsko-Gminny Szkolny 
Związek Sportowy na zorganizo-
wanie imprez sportowo-rekreacyj-
nych dla młodzieży szkolnej – 15 
000 zł.

13. Ludowy Klub Sportowy „KU 
CHWALE – BASKETBALL ZELÓW” na 
działalność w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej 
z  zakresu różnych dyscyplin spor-
towych – 8 000 zł.

Łączna kwota przyznanych do-
tacji 376 442 zł.

Ludzkie życie i zdrowie to wartości bezcenne. Nie możemy obojętnie patrzeć na los ciężko chorych, doświadczonych samotnością 
i cierpieniem. A potrzeba tak niewiele, wystarczy przekazać 1 % swojego podatku organizacji, która pomoże osiągnąć ten cel. 

Taką organizacją jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Bełchatowie.
KRS – 00 0008 8158

Dlaczego warto nas wspierać? Corocznie otrzymujemy od Was 25-35 tys. zł. Nasza pomoc kierowana jest do wielu chorych przebywających  
w oddziale paliatywnym i będących pod opieką hospicjum domowego.  Pozyskane środki z 1 procenta przeznaczamy na zakup wyposażenia  

medycznego. Nie ponosimy żadnych kosztów osobowych.
Razem pomnażajmy dobro! Odpisując 1% podatku na nasze Stowarzyszenie, mogą Państwo pomóc jednocześnie wielu osobom.

FUNDACJA ROZWOJU GMINY ZELÓW AKTYWIZUJE SENIORÓW
300 godzin lekcyjnych dla około 170 osób to efekt dwóch projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów. Projekty, których 

realizację zakończono w grudniu 2016 roku skierowane było zarówno do Mieszkańców Gminy Zelów, jak i ościennych gmin Buczek i Drużbice. 

Pierwszy z nich pn. „Uniwersytet 
Cudownego Wieku” dofinansowa-
ny ze środków Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 
skierowany był do osób w wieku 
60+, drugi pn. „Siła Wieku” dofinan-

sowany ze środków Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich, skie-
rowany był do osób w wieku 55+. 

Uczestnicy w/w projektów bra-
li udział w różnorodnych zajęciach 
poświęconych m.in.:   aktywności fi-
zycznej, zdrowemu stylowi życia, za-

jęciom artystycznym, spotkaniom 
z ludźmi kultury i nowoczesnym 
technologiom oraz fotografii. W ra-
mach projektu zorganizowane zo-
stały również wyjazdy integracyjne 
do Teatru Muzycznego w Łodzi i Te-
atru Powszechnego, Uniejowa oraz 

Łowicza i Nieborowa. 
Był to bardzo aktywny czas dla 

uczestników projektu wykorzystany 
efektywnie i rekreacyjnie. W realiza-
cję projektu zaangażowało się wie-
le instytucji i wolontariuszy, pomoc 
których była bezcenna. 

Kontakt: (44) 635-83-49                 
PKO BP O/Bełchatów, 

nr 61 1440 1257 0000 0000 0192 0917
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BURMISTRZ ZELOWA Z MIESZKAŃCAMI 
Wśród mieszkańców części gminy rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje o likwidacji szkoły w Łobudzicach. Nie jest to prawdą 

 i nigdy nie była nawet rozważana likwidacja placówki oświatowej lub przekształcenie w „dom starości”. Słysząc powyższe informacje,  
które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska zainicjowała w dniu 31 stycznia br. w Gimnazjum  

w Łobudzicach spotkanie z osobami zainteresowanymi propozycjami organu prowadzącego dotyczącymi reformy oświaty.

Na mocy art. 127 ustawy Przepi-
sy wprowadzające - Prawo oświa-
towe  cyt. „z dniem 1 września 2017 
roku likwiduje się klasę pierwszą, a 
w następnych latach kolejne klasy 
dotychczasowego gimnazjum”. Ma-
jąc na uwadze, że na obecną bazę 
szkolną pracowało wiele pokoleń 
mieszkańców naszej gminy i  obiekt 
ten stanowi dobro wspólne, wokół 
którego koncentruje się życie spo-
łeczno-kulturalne społeczności Ło-
budzic, rozważane były inne moż-
liwości utrzymania szkoły, zgodnie  
z wprowadzanymi przepisami,  tj.: 

- przekształcenie gimnazjum w 
szkołę podstawową, 

-   włączenie gimnazjum do istnie-
jącej szkoły podstawowej.

O tym świadczą wyliczenia przed-
stawione w prezentacji dostęp-
nej na stronie internetowej Gminy 
Zelów (zakładka: Reforma oświaty  
w Gminie Zelów). Na spotkaniu zo-
stały przedstawione argumenty za  
i przeciw obu wariantom. Wysłucha-
no również opinii mieszkańców.

Za samodzielną szkołą podstawo-
wą w Łobudzicach – tak jak to mia-
ło miejsce przed wprowadzeniem 
gimnazjów, przemawia baza lokalo-
wa szkoły, choć nie jest ona  przysto-
sowana do przyjęcia najmłodszych 
uczniów (sanitariaty, meble, pomo-
ce dydaktyczne, plac zabaw).  Rów-
nież odległość z domu do szkoły 
zmniejszyłaby się, co w przyszłości 
(gdy nie będą już dowożone dzieci 
z Łobudzic do Bujen Szlacheckich tj. 
po 2023 roku) przyniesie oszczędno-
ści. Utworzenia samodzielnej szkoły 
w Łobudzicach oczekują mieszkań-
cy Łobudzic, którzy zebrali podpisy 
pod wnioskiem o utworzenie takiej 
szkoły.

Demografia jednak przedstawia 
się mniej ciekawie. Rocznik 2010 
(klasa I od 1.09.2017) liczy jedynie 8 
dzieci, 2011 - 10, 2012 -14, 2013 - 9, 
2014 - 7, 2015 - 9 i w 2016 r. - 6 dzie-
ci. Taka liczebność klas zmusi organ 
prowadzący do nauczania w sys-
temie klas łączonych. Polega on na 
jednoczesnym prowadzeniu zajęć 
dla dwóch sąsiednich oddziałów 
przez jednego nauczyciela - np. ma-
tematyka w wymiarze 4 godzin ty-
godniowo może być realizowana 
jako 2 godziny oddzielne dla klasy 
IV, 2 godziny oddzielne dla klasy V i 
2 godziny wspólne dla klasy  IV i V. 
Dodać należy, że wyłączenie z ob-
wodu Szkoły Podstawowej  w Buj-

nach Szlacheckich uczniów z Łobu-
dzic, spowoduje zmniejszenie liczby  
dzieci  w obwodzie Bujen – tu rów-
nież może dojść do nauczania w sys-
temie łączonym.

Przeciw temu wariantowi prze-
mawia również ekonomia – sub-
wencja oświatowa, która zasila 
budżet Gminy Zelów  i jest niewy-
starczająca na pokrycie kosztów 
związanych z prowadzeniem jednej 
szkoły,  zostanie podzielona na dwie. 
Resztę brakujących środków trzeba 
będzie pokryć z budżetu gminy, a to 
oznacza, że koszty tej reformy będą 
musieli ponieść solidarnie wszyscy 
nasi mieszkańcy.

Biorąc pod uwagę to, że Szkoła 
Podstawowa w  Bujnach Szlachec-
kich jest bardzo dobrze przygoto-
wana do nauczania dzieci w klasach 
I-VI oraz prowadzenia zajęć wycho-
wania przedszkolnego dla dzieci 
młodszych, a w Gimnazjum w Łobu-
dzicach są świetne warunki do przy-
jęcia uczniów klas starszych, zapro-
ponowaliśmy włączenie Gimnazjum 
do szkoły w Bujnach Szlacheckich. 
Docelowo w Bujnach uczyłyby się 
klasy I-IV, a w Łobudzicach klasy V-
-VIII. Takie rozwiązanie  nie pogarsza 
warunków nauczania ani dla miesz-
kańców Bujen, ani mieszkańców Ło-
budzic, którzy uczą się wspólnie w 
klasach około 20 osobowych. Mają 
zapewniony dowóz i opiekę pod-
czas dowozu. 

Ponadto, za tym wariantem prze-
mawia nauka w pełnych klasach 
(mamy 8 klas, z czego 4 w Łobudzi-
cach i 4 w Bujnach Szlacheckich) 
bez systemu łączonego. Co za tym 
idzie, takie rozwiązanie jest bardziej 
ekonomiczne – utrzymujemy 2 bu-
dynki i 8, a nie 16 oddziałów, jak w 
przypadku utworzenia samodziel-
nej szkoły w Łobudzicach). Taki wa-
riant promowany był przez organ 
prowadzący. Niestety grupa populi-

stów, która chce na tej reformie wy-
płynąć, rozpowszechnia nieprawdzi-
we informacje dzielące społeczność 
naszej gminy. Omawiany wariant był 
już prezentowany w dniu 11 stycz-
nia br. na spotkaniu oświatowym w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelo-
wie. Ponadto został zaprezentowa-
ny w Kuratorium Oświaty. I nie ma 
żadnej wątpliwości, że wariant ten 
uwzględnia zarówno dobro dzieci, 
jak i jest zgodny z prawem. Otóż ja-
kie więc było nasze zdziwienie, gdy 
podczas spotkania w Gimnazjum 
w Łobudzicach przedstawiciel kura-
torium w Piotrkowie Trybunalskim  
apelował do władz samorządowych 
Gminy Zelów o ponowne prze-
analizowanie propozycji właśnie w 
związku z dobrem dzieci. O populi-
stycznej postawie dyrektora świad-
czy również jego deklaracja o wyż-
szej subwencji na rok 2017. Tuż po 

spotkaniu, w dniu 1 lutego 2017 r. 
Gmina Zelów otrzymała informację 
o wysokości przyznanej subwencji 
oświatowej na 2017 r., która jest niż-
sza o niemal 342 tys. zł niż przewidy-
wana w 2016 r. 

Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska nigdy nie była i nie będzie 
za likwidacją jakiejkolwiek szkoły 
na terenie naszej gminy. Wsłuchu-
jąc się w głosy mieszkańców zgro-
madzonych na spotkaniu,  obieca-
ła, że przedstawi Radzie Miejskiej 
w Zelowie projekt uchwały w spra-
wie przekształcenia Gimnazjum  
w Łobudzicach w samodzielną szko-
łę podstawową. Omawiana sprawa 
jest doskonałym przykładem na to, 
jak łatwo jest w trudnych sprawach 
podburzyć społeczeństwo, budując 
przy tym własny wątpliwy kapitał 
polityczny i nie ponosząc odpowie-
dzialności za losy gminy i jej miesz-
kańców. Ale czy wszyscy miesz-
kańcy Łobudzic zdają sobie sprawę  
z konsekwencji swoich oczekiwań, 
które będą niestety brzemienne w 
skutki finansowe dla budżetu całej 
gminy? Skutkuje to ograniczeniem 
środków finansowych na inwesty-
cje, w tym tak oczekiwanych dróg, 
wodociągów i kanalizacji.  Na se-
sji Rady Miejskiej w Zelowie w dniu  
9 lutego radni podjęli uchwałę o 
projekcie nowej sieci szkół w Gminie 
Zelów uwzględniającą oczekiwania 
mieszkańców Łobudzic.  

KOBIETY DLA KOBIET
Zbliżające się Święto Kobiet było okazją do integracji społeczności  

lokalnej w Łobudzicach. Koło gospodyń wiejskich na czele z Panią Krysty-
ną Gapik przygotowało 26 lutego w sali OSP okazjonalne spotkanie dla 
Pań. Gościnnie wystąpił tego wieczoru zespół wokalny „Za miedzą” z Ku-
rówka. W spotkaniu wzięły udział także Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska i Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka First. Były życzenia, 
kwiaty i wspólne biesiadowanie.  
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie od 1 października 2016 r. rozpoczął realizację kolejnego projektu unijnego  
„Akademia Zdrowej Rodziny” w ramach  Poddziałania IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

PONAD 1000 MIESZKAŃCÓW GMINY ZELÓW OTRZYMAŁO POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

W celu pomocy żywnościowej 
dla Mieszkańców Gminy Zelów, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Zelowie nawiązał 
współpracę z Fundacją „Poranek”  
z Tomaszowa Mazowieckiego, 
która prowadzi dystrybucję pa-
czek żywnościowych dla rodzin 
potrzebujących w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomocy 
Żywnościowej. Współpraca po-
lega na tym, że Ośrodek w Zelo-

wie wydaje skierowania dla osób 
chętnych do otrzymania paczek 
żywnościowych z Banku Żywno-
ści, natomiast Fundacja zajmuje 
się wydawaniem paczek żywno-
ściowych na podstawie tych skie-
rowań. Pierwsza transza żywności 
rozdysponowana była 27 lutego  
w sali OSP w Zelowie, a pomocą 
objęto ponad 1072 osoby.  Wyda-
no ponad 7 ton żywności na łącz-
ną kwotę 27 861 zł. Wśród pro-

duktów były m.in. cukier, mleko, 
makaron, olej i inne. 

Z tego rodzaju pomocy mogą 
skorzystać osoby, których kryte-
rium dochodowe wynosi:

- 1268,00 zł netto dla osoby  
samotnej,

- 1028,00 zł netto dla osoby  
w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogą 
jeszcze zgłaszać się po skierowa-
nia w terminie do 10 marca do 

pracowników socjalnych Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zelowie (ul. Piotr-
kowska 12) w poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki w godzinach 7.30-
15.30, we wtorki 7.30-17.00. 

Bliższych informacji na temat 
pomocy żywnościowej udziela-
ją pracownicy socjalni M-GOPS 
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 tel. 
44/634 10 28.             
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AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY

Celem głównym projektu jest 
podniesienie zdolności do prze-
zwyciężania trudności w wy-
pełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych dla 17 rodzin 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Zelów poprzez umożliwienie im 
dostępu do usług wsparcia ro-
dziny. W tym celu zatrudniono 
asystenta rodziny, który pracuje  
z 13 rodzinami borykającymi się  
z problemami opiekuńczo- 
wychowawczymi. W ramach pro-
jektu odbyły się już warsztaty 
kompetencji wychowawczych 

prowadzone przez pedagoga. 
Warsztaty miały na celu pozy-
skiwanie i wzmacnianie przez 
uczestników projektu kompe-
tencji wychowawczych, naukę 
zdrowych relacji z dziećmi na ba-
zie wzajemnego szacunku i re-
spektowaniu norm społecznych. 
Aktualnie uczestnicy projektu 
spotykają się na grupie wspar-
cia prowadzonej przez psycho-
loga. Grupa wsparcia ma na celu 
wymianę doświadczeń i wspól-
ne budowanie rozwiązań doty-
czących dysfunkcji w rodzinach. 

25 osobowa grupa uczestników 
projektu bierze udział w indywi-
dualnym poradnictwie psycholo-
gicznym, prawnym, pedagogicz-
nym. Indywidualne poradnictwo 
odbywa się w domach UP, jak 
również w siedzibie M-GOPS  
w Zelowie. Ponadto w  marcu 
br. zaplanowano warsztat kom-
petencji zarządzania budżetem 
domowym, w czerwcu z kolei 
-  grupowe poradnictwo specja-
listyczne z wiedzy o zdrowym 
stylu życia w formie wyjazdowej,  
a w grudniu - grupowe poradnic-

two specjalistyczne z zakresu pro-
filaktyki  przemocy w rodzinie.

Uczestnicy projektu otrzymują 
również wsparcie towarzyszące tj. 
osoby spoza Zelowa mają refun-
dowane koszty dojazdu na zaję-
cia, przerwę kawową, opiekę nad 
dziećmi w trakcie zajęć projekto-
wych. Ogólna wartość projektu 
wynosi 323 632,50 zł, w tym kwo-
ta dofinansowania 275 087,63 zł. 
Zakończenie projektu planowane 
jest pod koniec marca 2018 r.

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 
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ZGODA BUDUJE….

Czy spodziewała się Pani 
problemów z wdrożeniem re-
formy oświaty w naszej gmi-
nie?

- To nie pierwszy raz, kiedy  
w związku ze zmianą przepisów, 
gmina musi poradzić sobie z ja-
kimś problemem. Wcześniej były 
to na przykład śmieci, teraz jest 
szkolnictwo. Oświata jest tema-
tem bardzo wrażliwym społecz-
nie i zdawałam sobie sprawę, że 
mogą przy tym zrodzić się kon-
trowersje, liczyłam jednak na 
konstruktywny dialog. Do zmia-
ny sieci i struktury szkół przygo-
towaliśmy się starannie, chcąc 
znaleźć i przedstawić najlep-
sze rozwiązanie, nie rozpatrując 
jednocześnie nigdy możliwo-
ści likwidacji szkoły w Łobudzi-
cach. Przedstawione były dwa 
możliwe rozwiązania, tj. prze-
kształcenie gimnazjum w sa-
modzielną szkołę podstawo-
wą i włączenie gimnazjum do 
szkoły podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich, czyli jedna szkoła  
w dwóch budynkach (klasy I-IV 
w Bujnach Szl., klasy V-VIII w Ło-

budzicach). Nie miałam wątpli-
wości, że to drugie rozwiązanie 
jest najlepsze. Przemawia za nim 
po pierwsze - dobro dzieci,  po 
drugie - zachowanie miejsc pra-
cy dla nauczycieli i pracowni-
ków niepedagogicznych tych 
dwóch placówek, po trzecie – 
bezpieczeństwo finansowe gmi-
ny. Jeżeli bowiem zamierzamy 
dołożyć więcej do oświaty,  to 
musimy komuś zabrać – naj-
prościej z inwestycji. A więc na-
suwa się pytanie czy jest zgoda 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy na dokładanie do kosz-
townego rozwiązania, skoro 
można zastosować dobre i tań-
sze? 

Skąd więc awantura o szkołę 
w Łobudzicach?

- Właśnie, dobre pytanie. Z 
perspektywy czasu myślę, że 
ktoś celowo zbierając podpi-
sy  wprowadził w błąd miesz-
kańców i zasugerował im fałszy-
wie likwidację szkoły, zaogniając  
w ten sposób nastroje społecz-
ne. Nie można więc się dziwić, 
że reakcja społeczności Łobu-

dzic była właśnie taka. Jednak 
bez względu na wszystko jest mi 
przykro, że podczas spotkania w 
szkole, które zorganizowała  Bur-
mistrz Zelowa w celu przedsta-
wienia możliwych rozwiązań, nie 
szukano rozwiązania najlepsze-
go, nie myślano o kompromisie, 
o dialogu, nie chciano słuchać 
merytorycznych argumentów, 
a na próby ich przedstawienia 
reagowano „buczeniem”. Decy-
zja, jaką w konsekwencji podjęli 
radni Rady Miejskiej w Zelowie, 
moim zdaniem, nie była zgodna 
z ich przekonaniami. Uważam, 
że emocje nie są dobrym dorad-
cą w tak istotnych sprawach dla 
naszych mieszkańców. Mam też 
wrażenie, że dopiero teraz nie-
którzy orientują się, że to roz-
wiązanie z dwiema podstawów-
kami – w Bujnach Szlacheckich i 
Łobudzicach – nie jest najlepsze.

Czy przyjęcie takiego roz-
wiązania w sprawie szkół uwa-
ża Pani za swoją porażkę?

- Zdecydowanie nie. Wierzę 
bowiem w demokrację, nawet 
jeżeli nie zgadzam się z czyimś 
zdaniem, to potrafię uszanować 
zdanie większości.  Ogólnie uni-
kam konfliktów, nie lubię kłótni 
i ostrych sporów, dlatego reak-
cja niektórych osób kompletnie 
mnie zaskoczyła. Zawsze nawet 
w trudnych sprawach staram 
się rozmawiać spokojnie i szu-
kać rozwiązania, które zadowo-
li wszystkich. W moim głębo-
kim przekonaniu,  rozwiązanie 
dotyczące utworzenia dwóch 
szkół podstawowych w Buj-
nach Szlacheckich i Łobudzi-
cach, jest złym. Żałuję, że Ci ro-
dzice najbardziej krzyczący, nie 
rozmawiali ze mną na temat 
ewentualnych wariantów roz-
wiązań, tylko ustawili mnie po 
jednej stronie barykady, a siebie 
po drugiej. A ja przecież też je-
stem matką ucznia szkoły pod-
stawowej, jestem mieszkanką 
tej gminy i dodatkowo Przewod-
niczącą Rady Miejskiej i nie pa-
trzę wyłącznie na własne dobro, 
a szukam rozwiązania najlepsze-
go dla wszystkich. Dziś dla nas 
największym problemem jest 
mała liczba dzieci, a nie szkół 
jako budynków – tutaj standard 

jest naprawdę bardzo dobry 
w przypadku każdego obiektu 
oświatowego na terenie naszej 
gminy. 

A jak ocenia Pani zachowa-
nie Dyrektora Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Piotrko-
wie Trybunalskim obecnego na 
spotkaniu w Gimnazjum w Ło-
budzicach?

- Po urzędniku państwowym 
spodziewałabym się rozwagi  
i bardziej merytorycznego po-
dejścia do sprawy zwłaszcza, że 
pan Dyrektor jest reprezentan-
tem rządu – czyli tych, którzy za-
fundowali nam to całe zamiesza-
nie. Wypowiedź pana Dyrektora 
na początku spotkania tak na-
prawdę zamknęła ścieżkę szuka-
nia kompromisu i analizy przed-
stawionych przez Burmistrza 
Zelowa argumentów, zarówno 
tych demograficznych, jak i fi-
nansowych. Łatwo jest bowiem 
wypowiadać się nie ponosząc 
odpowiedzialności finansowej 
za losy gminy, bo za popierane 
przez niego rozwiązania zapła-
cą przecież wszyscy pozostali 
mieszkańcy. 

Czy Pani zdaniem temat re-
formy oświaty w naszej gminie 
jest już  zakończony?

- Teoretycznie tak, choć do-
świadczona ostatnimi wydarze-
niami, nie chcę przesądzać czy 
znów nie znajdzie się ktoś, kto 
będzie miał ochotę wszcząć ko-
lejną awanturę. W całej tej sy-
tuacji smutne jest również wy-
raźne zaburzenie relacji między 
mieszkańcami dwóch społecz-
ności szkolnych. Tego najbar-
dziej mi szkoda. Uczestniczyłam 
w wielu spotkaniach integra-
cyjnych rodziców naszej szko-
ły i cieszyłam się wspólnie ze 
wszystkimi z koleżeńskich relacji 
pomiędzy rodzicami z obydwu 
miejscowości. Dziś niestety cała 
ta inicjatywa została zaburzona  
i zapewne będzie ona trudna do 
odbudowania. Częstym argu-
mentem, który padał w tym spo-
rze, było stwierdzenie, że naj-
ważniejsze jest DOBRO DZIECKA 
– szkoda tylko, że dla niektórych 
jest to pusty populistyczny slo-
gan.

Dziękuję za rozmowę.

Z Przewodniczącą Rady Miejskiej Agnieszką First o reformie oświaty w naszej gminie 
rozmawia redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka

WYWIADY
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Od początku 2017 roku 
wszyscy posiadacze telefo-
nów komórkowych, tabletów, 
laptopów i innych urządzeń 
mobilnych wyposażonych w 
kartę umożliwiającą bezprze-
wodowy dostęp do sieci mogą 
już korzystać w Zelowie bez-
płatnie z HotSpotów w obrę-

bie dwóch lokalizacji: Plac Dą-
browskiego i Park Miejski im. 
Romualda Traugutta. 

Na stronie internetowej 
www.zelow.pl powstała za-
kładka HOTSPOT, w której do-
stępny jest regulamin i zasady 
korzystania.  

Życzymy miłego surfowania!

W ZELOWIE DZIAŁAJĄ JUŻ HOTSPOTY

BURMISTRZ INFORMUJE
Z JUBILEUSZEM W NOWY ROK

W związku z reformą oświaty,  
o której tak głośno w ostatnim 
czasie,  dotychczasowe sześcio-
letnie szkoły podstawowe z mocy 
prawa przekształcane są w ośmio-
letnie szkoły podstawowe. Ustawa 
zakłada także likwidację gimna-
zjów i daje możliwość przekształ-
cenia tego typu szkół w ośmiolet-
nie szkoły podstawowe.

Biorąc pod uwagę analizę demo-
graficzną, analizę bazy lokalowo- 
dydaktycznej szkół oraz gło-
sy mie-szkańców Łobudzic po-
wrócono do sieci szkół pod-
stawowych z 1999 roku, tj. 
sprzed reformy wprowadzają-
cej gimnazja. Na terenie Gminy  
Zelów od 1 września 2017 roku ist-
nieć będą 3 szkoły podstawowe 
miejskie i 4 wiejskie. 

Aby uniknąć zmianowości  
i nadmiernego przeładowania 
jednych szkół i pustych sal lek-
cyjnych w drugich, konieczne 
jest, zgodnie z art. 129 pkt 1 i art. 
195 ustawy Przepisy wprowa-
dzające ustawę Prawo oświato-
we, przekształcenie Gimnazjum w 
obecnym Zespole Szkół Ogólno-

kształcących w Zelowie w Szkołę 
Podstawową Nr 1. Wówczas ZSO 
będzie składał się ze szkoły pod-
stawowej i liceum ogólnokształ-
cącego, które z mocy ustawy od  
1 września 2019 roku przekształci się  
w liceum czteroletnie. Budynek 
ZSO posiada trzy wejścia i moż-
na oddzielić szkołę podstawo-
wą od pozostałej części szkoły.  
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nie zmieni nazwy.

Po konsultacjach społecznych 
dotyczących dalszych losów 
Gimnazjum w Łobudzicach Bur-
mistrz Zelowa Urszula Świerczyń-
ska przedstawiła projekt uchwa-
ły, zgodny z wolą mieszkańców. 
Radni podjęli decyzję o poparciu 
projektu na mocy, którego Gim-
nazjum w Łobudzicach zostanie 
przekształcone w ośmioklasową 
szkołę podstawową. 

Uchwała w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego to dopiero 
początek zmian, których dotyczy 
wprowadzana reforma oświaty.

REFORMA OŚWIATY WYMUSZA ZMIANY

28 stycznia 1957 roku Zelów 
otrzymał prawa miejskie. Nastą-
piło to dzięki inicjatywie Pana 
Henryka Woźniaka, ówczesnego 
sekretarza organizacji partyjnej 
ZZPB oraz Pana Józefa Chojnac-

kiego, sekretarza gminy, którzy 
postanowili jechać do Warszawy 
do premiera Cyrankiewicza i prze-
konać go o tym, że Zelów powi-
nien mieć prawa miejskie.

Od tamtych zdarzeń minęło 60 
lat, w związku z tym rok 2017 bę-
dzie wyjątkowym czasem prze-
pełnionym licznymi atrakcjami i 
wydarzeniami kulturalno-rozryw-
kowymi związanymi zarówno z ju-
bileuszem 60 - lecia nadania praw 
miejskich Zelowowi, jak i okrągły-
mi rocznicami wielu instytucji, klu-
bów. 

W lutym 2017 roku nastąpi-
ła inauguracja obchodów 60-le-
cia nadania praw miejskich Zelo-
wowi Koncertem Noworocznym, 
który po raz 24. odbył się w Domu 
Kultury w Zelowie.  W ciągu całe-
go roku pojawi się szereg innych 
imprez i konkursów dotyczących 
jubileuszu istnienia miasta. Wśród 

nich są cykle spotkań i wystaw 
zarówno w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Zelowie, jak i w 
Domu Kultury w Zelowie.  Infor-
macje o nich śledzić można na 
stronie internetowej (www.zelow.
pl) w rubryce Najbliższe wydarze-
nia oraz zakładce Gminny kalen-
darz wydarzeń 2017.

Swoje jubileusze w tym roku 
obchodzą liczne instytucje i or-
ganizacje: 55. rocznica powstania 
Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Wygiełzowie, 40-le-
cie założenia Przedszkola Samo-
rządowego Nr 1 w Zelowie, 60. 
rocznica powstania Liceum Ogól-
nokształcącego w Zelowie, 25-le-
cie działalności Stowarzyszenia 
Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych w Zelowie, 95. rocznica za-
łożenia Zelowskiego Klubu Spor-
towego „Włókniarz” czy 50-lecie 
powstania Szkoły Podstawowej 

Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza   
w Zelowie. Wspomniane placów-
ki oświatowe, stowarzyszenia  
i kluby przygotowują dla spo-
łeczności Gminy Zelów liczne 
wydarzenia, spotkania, imprezy,  
o których systematycznie powia-
damiać będą na swoich stronach 
internetowych oraz poprzez ww. 
stronę Urzędu Miejskiego w Ze-
lowie

2017 rok to szczególny czas dla 
nas wszystkich – mieszkańców 
Zelowa, związanych z instytucja-
mi obchodzącymi swoje święta 
pracownikami, uczniami, wycho-
wankami, absolwentami. Kolej-
ne jubileusze Zelowa i tak wielu 
organizacji z nim związanych są 
wielkim powodem do radości  
i wspólnej zabawy, dlatego uczcij-
my pamięć o przeszłości uczest-
nicząc wspólnie w życiu kultural-
nym naszej Gminy. 

Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Zelowie, która odbyła się  
w Domu Kultury w dniu 9 lutego 2017 roku podjęto szereg istotnych 
uchwał, m.in. uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
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Pod Patronatem Honorowym 
Burmistrza Zelowa Urszuli Świer-
czyńskiej odbędzie się konkurs na 
prezentację multimedialną pn. „Ze-
lów moje miasto” z okazji 60-lecia 
nadania praw miejskich, którego or-
ganizatorem jest Biblioteka Publicz-

na Miasta i Gminy im. Adama Mic-
kiewicza w Zelowie. Cele konkursu 
to: przygotowanie młodzieży do ak-
tywnego udziału w obchodach 60- 
lecia nadania praw dla miasta Zelo-
wa, propagowanie oraz pogłębienie 
wiedzy na temat Zelowa, populary-

zacja ciekawych miejsc, obiektów i 
zabytków promujących Zelów. Skie-
rowany on jest do gimnazjalistów 
z terenu Gminy Zelów. Prezentacje 
należy składać na opisanym nośniku 
CD lub DVD do 14 kwietnia 2017 r. w 
siedzibie organizatora. Karta uczest-

nictwa w konkursie na prezenta-
cję multimedialną oraz regulamin do-
stępne są na stronie www.zsozelow.pl. 
Szczegółowych informacji na temat 
konkursu można się dowiedzieć 
pod nr tel. 44 63 41 148.

KONKURS „ZELÓW MOJE MIASTO” 

„POCZTÓWKA OD ABSOLWENTA” 

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 50 – lecia   
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie pragniemy wspólnie  

z absolwentami stworzyć jubileuszową galerię  
„Pocztówka od Absolwenta”.   

Wszystkich absolwentów naszej szkoły zapraszamy  
do przesyłania pozdrowień z różnych zakątków świata i kraju 
 z dopiskiem roku ukończenia „czwórki”. 

Pocztówki prosimy dostarczać                                 
na adres szkoły:  

            Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie  

              ul. St. Żeromskiego 53 
97-425 Zelów    

Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączą się                               
do budowania naszej wspólnej pocztówkowej  galerii. 

                                       Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4                   

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE! WIELKANOCNA BABA… I NIE TYLKO
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie ogłasza II 

Konkurs o Tytuł Wielkiego Mistrza Wielkanocnego Wypie-
ku. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, którzy upie-
ką (sami lub w miłym towarzystwie) dowolne WIELKANOC-
NE CIASTO i przyniosą je do świetlicy ZSO w Zelowie ul. 
Kilińskiego 40, dnia 26 marca, w godzinach 8.00 – 11.00. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas II Zelowskiego 
Szusu o Czółenko i Dni Otwartych ZSO w Zelowie. Organi-
zatorzy zapewniają profesjonalne Jury. Przy ocenie będą 
brane pod uwagę: oryginalność pomysłu, smak, walory es-
tetyczne. 

Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować 
do organizatorów pod nr tel. 44 6341170

Zapraszamy Mieszkańców do udziału!
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W związku z utrzymującym 
się zjawiskiem przesyłania do 
przedsiębiorców wpisanych do 
CEIDG – odpłatnych ofert, kiero-
wanych przez prywatne rejestry 
o nazwach zbliżonych do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej infor-
mujemy, że wszelkie  czynności 
związane z wpisem do Central-

nej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG) 
- prowadzonej przez Ministra 
Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków 
oferowania wpisu do rejestru 
przedsiębiorców za opłatą na-
leży podchodzić ze szczególną 
ostrożnością, gdyż są to oferty 
komercyjne.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
WE WTORKI BĘDĄ PRACOWAĆ DŁUŻEJ

PRZEDSIĘBIORCO, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Od 24 marca do 28 kwietnia 
br. na terenie powiatu bełcha-
towskiego będzie przeprowadzo-
na kwalifikacja wojskowa. Siedzi-
bą Powiatowej Komisji Lekarskiej, 
wzorem lat ubiegłych, będzie Bur-
sa Szkolna w Bełchatowie przy ul. 
Czaplinieckiej 66. Osoby podle-
gające kwalifikacji wojskowej, bę-
dące mieszkańcami Gminy Ze-
lów, mają wyznaczony termin 

stawiennictwa  w okresie od 19 
do 21 kwietnia br. Wszyscy, którzy  
w wyznaczonym na wezwaniach 
imiennych terminie stawiennic-
twa nie będą mogli zgłosić się do 
kwalifikacji woskowej, proszeni są 
o wcześniejszy kontakt z Kierow-
nikiem Referatu Spraw Obywatel-
skich  Urzędu Miejskiego w Zelo-
wie Barbarą Biesaga celem zmiany 
terminu stawiennictwa.

ZBLIŻA SIĘ TERMIN KWALIFIKACJI 
WOJSKOWEJ

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

które obchodzić będą w 2017 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, aby zgłaszały się do urzędu (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) 
w terminie do 31 marca 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.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmie-
niła się ustawa o ochronie przyrody 
regulująca zasady usuwania drzew 
i krzewów.  W wyniku tych zmian 
rozszerzony został katalog wyjąt-
ków od obowiązku uzyskania ze-
zwolenia na usunięcie drzew i krze-
wów oraz zniesiony został wymóg 
uzyskania decyzji zezwalającej na 
wycinkę:

- krzewu lub krzewów rosną-
cych w skupisku o powierzchni do 
25 m2,

- drzew lub krzewów, które ro-
sną na nieruchomościach stano-
wiących własność osób fizycznych 
i są usuwane na cele niezwiązane  
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej,

- drzew lub krzewów usuwa-
nych w celu przywrócenia grun-
tów nieużytkowanych do użytko-
wania rolniczego,

- drzew, których obwód pnia 
na wysokości 130 cm nie przekra-
cza: 100 cm - w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu sre-

brzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego, 50 cm -  
w przypadku pozostałych gatun-
ków drzew.

Usunięcie drzew z działek le-
śnych pozostało bez zmian.

Do złożenia wniosku w spra-
wie uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów  
z terenów nieruchomości w dal-
szym ciągu zobowiązane są:

- osoby planujące usunąć drze-
wa i krzewy na cele związane z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej,

- zarządcy: spółdzielni mieszka-
niowych, stowarzyszeń, rodzinnych 
ogrodów działkowych, terenów 
użyteczności publicznej, terenów 
zamkniętych, np. PKP, terenów woj-
skowych,

- osoby, na których terenie wy-
stępujące drzewa lub krzewy uzna-
ne są za formy ochrony przyrody 
np. pomniki przyrody, użytki ekolo-
giczne oraz drzewa lub krzewy ro-
snące na terenach nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków.

NOWE ZASADY WYCINANIA DRZEW 

BEZDOMNE PSY NA GARNUSZKU 
GMINY

152 tys. zł kosztowało Gminę 
Zelów w 2016 roku utrzymanie 
68 bezdomnych psów w schro-
niskach  

Obowiązek ten wynika z ustawy 
o ochronie zwierząt i zmusza gmi-
ny do zapewnienia opieki bezdom-
nym zwierzętom. Zjawisko to doty-
czy w szczególności psów. Wynika 
to z faktu, że większość tych zwie-
rząt została potraktowana przed-
miotowo i porzucona przez ich 
właścicieli. Jest to niehumanitarne 
i nieetyczne zachowanie. Więc de-
cydując się na posiadanie psa, pa-
miętajmy o tym, żeby traktować go 
jak swojego przyjaciela i nie porzu-
cać na pastwę losu. 

Corocznie do schroniska trafia  
z naszej gminy około 45 psów,  
z tego dla około 18 udaje się zna-
leźć  nowych opiekunów. Pozo-
stałe oczekują na swoją szansę lub 
dożywają w samotności w schro-
nisku. W roku 2016 na opiekę nad 
bezdomnymi  psami Gmina Zelów 
wydała152 tys. zł.  Na utrzymaniu  
pozostaje nadal 68 psów.

Na realizację tego zadania  każ-

dego roku gmina ponosi coraz 
większe wydatki, a ilość bezdom-
nych  psów systematycznie rośnie.

Ograniczenie tego zjawiska po-
zwoliłoby zmniejszyć wydatki na 
ten cel i przeznaczyć je na tak ocze-
kiwane inwestycje, np. budowę 
dróg. Apelujemy więc do właścicie-
li  zwierząt – Nie wyrzucajcie ich ze 
swoich domostw na pastwę losu,  
a jeżeli to możliwe, zaadoptujcie 
bezdomnego. Wykaz  psów do ad-
opcji pochodzących z naszego te-
renu przebywających w schronisku 
wraz z opisem i zdjęciem  znaj-
duje się na stronie internetowej  
www.zelow.pl, w banerze „Adop-
cja psów”.

W tegorocznym programie prze-
ciwdziałania bezdomności zwie-
rząt będzie kontynuowana pomoc 
materialna dla osób adoptujących 
bezdomnego psa.

Więcej informacji  na  w/w  te-
mat  można uzyskać pod nume-
rem telefonu 6 341 000 wew. 40 
lub osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Zelowie, pokój 23 lub 12, lub 
drogą e-mailową:  gn@zelow.pl.

Na prośbę mieszkańców Gminy Zelów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie 

od stycznia 2017 roku wydłużył swój czas pracy we wtorki do 17:00.
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
HONOROWE ODDAWANIE KRWI W ZELOWIE W 2017 ROKU

Miejsko - Gminny Klub Hono-
rowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Zelowie we 
współpracy z Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładem Opieki Zdro-
wotnej w Zelowie zapraszają wszyst-

kich krwiodawców oraz tych, którzy 
pragną zacząć dzielić się darem ży-
cia, na oddawanie krwi w 2017 roku. 

Terminy zbiórek w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Zelowie w 2017 roku: 12 

maja, 28 lipca, 13 października oraz 
22 grudnia.

Prezes HDK PCK w Zelowie zapra-
sza do kontaktu z zelowskimi krwio-
dawcami na portalach interneto-
wych: hdkzelow.blogspot.com lub 

facebook.com/MiejskoGminnyKlub
HonorowychDawcowKrwiPolskiego
CzerwonegoKrzyzawZelowie, a tak-
że pod numerami telefonów: 508 
529 650 – prezes i 608 583 886 – vice 
prezes.

GMINNY PUNKT 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH
(GPSZOK)

zlokalizowany w Maurycowie 1a (obok oczyszczalni ścieków)

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
odbierane są odpady zebrane w sposób selektywny,  w tym:  

papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło, odpady zielone, przeterminowane leki,

chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, 
budów i rozbiórek prowadzonych we własnym zakresie (w ilości do 3,0 m3 na rok z nieruchomości zamieszkałej),

zużyte opony, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach i aerozolach

Przyjmowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych dostarczonych na własny koszt przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Zelów możliwe będzie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania 

lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zelów, 
za poprzedni miesiąc.

Wymienione odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych oznakowanych pojemnikach 
bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Osoba dostarczająca odpady 

do GPSZOK zobowiązana jest umieścić je we wskazanym przez pracownika GPSZOK pojemniku lub miejscu.
Odpady dostarczane do GPSZOK winny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, 

ani zanieczyszczone. Odpady niebezpieczne płynne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.) powinny znajdować się 
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny posiadać etykiety.

Potwierdzenie przyjęcia odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika GPSZOK na formularzu przyjęcia odpadów.
Pracownik zatrudniony do obsługi GPSZOK  może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują, 

że nie pochodzą one z nieruchomości zamieszkałej.
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EDUKACJA
REKRUTACJA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH 

PRZEZ GMINĘ ZELÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Do 14 marca 2017 r. można skła-
dać  wnioski o przyjęcie do przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych  
i punktów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Zelów na rok 
szkolny 2017/2018. 

Dziecko w wieku 6 lat jest obo-
wiązane odbyć roczne przygoto-
wanie przedszkolne w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym zorganizo-
wanym w szkole podstawowej lub 
w innej formie wychowania przed-
szkolnego. Dzieci spełniające rocz-
ne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne przyjmowane są do 
przedszkoli / oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych  
w pierwszej kolejności. 

W przypadku większej liczby kan-
dydatów niż liczba miejsc w przed-
szkolu na pierwszym etapie postę-
powania rekrutacyjnego brane są 
pod uwagę łącznie następujące 
kryteria ustawowe:

1) Dziecko z rodziny wielodziet-
nej 3+,

2) Dziecko posiadające orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjal-
nego wydane ze względu na nie-
pełnosprawność, 

3) Dziecko, którego jeden z ro-
dziców posiada orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,

4) Dziecko, którego oboje rodzi-
ców  posiadają orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, 

5) Dziecko, którego rodzeństwo 
posiada orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności;

6) Dziecko matki lub ojca samot-
nie je wychowującego,

7) Dziecko umieszczone w ro-
dzinie zastępczej.

Każde z powyższych kryteriów 
ma jednakową wartość, tj. każde z 
nich ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekru-
tacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 
tego etapu przedszkole lub inna 
forma wychowania przedszkolne-
go nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, na drugim etapie rekrutacji 
brane są pod uwagę kryteria okre-

ślone w Uchwale Nr XXIII/234/2017 
Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 9 
lutego 2017 r.:

1) Dziecko obojga rodziców pra-
cujących/studiujących w systemie 
stacjonarnym- z udokumentowa-
nym zatrudnieniem/studiowaniem 
- 40 punktów.

2) Rodzeństwo dziecka konty-
nuującego edukację w danej szko-
le/przedszkolu, w danym roku 
szkolnym - 15 punktów. 

3) Czas pobytu dziecka w przed-
szkolu powyżej 7 godzin dziennie 
(kryterium nie dotyczy 5 - godzin-
nych oddziałów przedszkolnych  
i punktów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych) – 12 
punktów.

4) Przedszkole/ szkoła najbliższe 
miejscu zamieszkania dziecka – 10 
punktów.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu 
gminy pozostaną wolne miejsca, 
placówka może przyjąć dzieci za-
mieszkałe poza terenem gminy, po-
sługując się zasadami rekrutacji jak 
dla dzieci ze swojego terenu.

Dokumenty niezbędne do po-
twierdzenia spełnienia kryte-
riów na pierwszym etapie:

1. Dziecko z rodziny wielodziet-
nej (rodzina wielodzietna - oznacza 
rodzinę wychowującą troje i więcej 
dzieci) - Oświadczenie o wielodziet-
ności rodziny kandydata

2. Dziecko posiadające orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze wzglę-
du na niepełnosprawność - Orze-
czenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stop-
niu niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 2046).

3. Dziecko, którego jeden z ro-
dziców posiadają orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności - Orze-
czenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stop-

niu niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 2046). 

4. Dziecko, którego oboje ro-
dziców posiada orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności - Orze-
czenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stop-
niu niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 2046).

5. Dziecko, którego rodzeństwo 
posiada orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności - Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność lub 
orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 2046).

6. Dziecko matki lub ojca samot-
nie je wychowującego  (samotne 
wychowywanie - oznacza wycho-
wywanie dziecka przez pannę, ka-
walera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczo-
nej prawomocnym wyrokiem sądu, 
osobę rozwiedzioną, chyba że oso-
ba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego ro-
dzicem) - Prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód lub 
separacje lub akt zgonu oraz oświad-
czenie o samotnym wychowywa-
niu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego ro-
dzicem.

7. Dziecko umieszczone w ro-
dzinie zastępczej - Dokument po-
świadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 575,  późn. zm.)
Dokumenty niezbędne do po-

twierdzenia spełnienia kryte-
riów na drugim etapie:

1. Dziecko obojga rodziców pra-
cujących/studiujących w systemie 
stacjonarnym - z udokumentowa-
nym zatrudnieniem/studiowaniem 
- Poświadczenie zatrudnienia z zakła-
du pracy (od każdego z rodziców), w 
przypadku samozatrudnienia aktual-
ny wpis do działalności gospodarczej 
lub poświadczenie rozliczania się z 
Urzędem Skarbowym bądź ZUS-em, 
itp. / udokumentowanie studiowania 
- zaświadczenie z uczelni zawierające 
informacje o systemie studiów.

2. Rodzeństwo dziecka kontynu-
ującego edukację w danej szkole/
przedszkolu, w danym roku szkol-
nym. - Kryterium weryfikowane przez 
dyrektora szkoły / przedszkola.

3. Czas pobytu dziecka w przed-
szkolu powyżej 7 godzin dziennie 
(nie dotyczy 5 - godzinnych od-
działów przedszkolnych i punktów 
przedszkolnych przy szkołach pod-
stawowych) - Informacja zawarta  
we wniosku

4. Przedszkole/szkoła najbliższe 
miejscu zamieszkania dziecka - Kry-
terium weryfikowane przez dyrektora 
szkoły/przedszkola

Rekrutacja do klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Zelów.

Składanie wniosków o przyjęcie 
do klas pierwszych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez Gmi-
nę Zelów na rok szkolny 2017/2018 
odbędzie się w terminach okre-
ślonych w Zarządzeniu nr 13.2017 
Burmistrza Zelowa z dnia 8 lutego 
2017 r., tj. od 20 marca 2017 r. do 5 
kwietnia 2017 r.

Dziecko w wieku 7 lat jest obo-
wiązane rozpocząć obowiązek 
szkolny w pierwszej klasie szko-
ły podstawowej. Dzieci spełniające 
ten obowiązek przyjmowane są do 
szkoły podstawowej z obwodu w 
pierwszej kolejności. 

Natomiast w przypadku kandy-
datów zamieszkałych poza obwo-
dem szkoły, jeżeli publiczna szko-
ła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami w postępowa-
niu rekrutacyjnym brane są pod 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów. 
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ZNAMY JUŻ STYPENDYSTÓW GMINY ZELÓW IM. JANA PAWA II

WYŚPIEWANE SUKCESY  
21 lutego, już po raz szósty,  

w auli Solparku w Kleszczowie. 
można było usłyszeć zachwyca-
jące interpretacje piosenek zna-
nych wokalistów i zespołów  
w wykonaniu uczniów szkół gim-
nazjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych z różnych miejscowości wo-
jewództwa łódzkiego. Tematem 
przewodnim Konkursu Piosenki Ob-
cojęzycznej były WESOŁE RYTMY. 50 
uczestników wykonywało piosenki 
w językach angielskim, niemieckim, 
francuskim i hiszpańskim. Jury nie 

miało łatwego zadania z wyborem 
najlepszych z najlepszych ze wzglę-
du na wysokie umiejętności wokal-

ne i językowe  młodych artystów.
Wśród przedstawicieli Gminy Ze-

lów znalazły się dwa czarne konie 
tego konkursu. Gimnazjalistki z Ło-
budzic i Zelowa zajęły w swojej ka-
tegorii dwa najważniejsze miejsca: 
Kinga Kubik z Gimnazjum w Łobu-
dzicach I miejsce, Weronika Wo-
dzińska z Gimnazjum w Zelowie  
II miejsce. Swoimi wykonaniami 
oczarowały nie tylko jury, ale rów-
nież publiczność.   Wszystkim bio-
rącym udział w konkursie oraz zwy-
ciężczyniom serdeczne gratulacje.

W dniu 9 lutego br. na sesji Rady 
Miejskiej w Zelowie Burmistrz Zelo-
wa i Przedwodnicząca Rady Miej-
skiej uroczyście wręczyły stypendy-
stom stypendia Gminy Zelów im. 
Jana Pawła II. 

Przyznano 18 stypendiów, w tym 
12 uczniom szkół ponadgimnazjal-
nych  w kwocie 170 zł miesięcznie 
oraz 6 studentom w kwocie 350 zł 

miesięcznie na okres od stycznia do 
czerwca br. Stypendium motywa-
cyjne ma na celu wspierać uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i studen-
tów, którzy mimo trudnych warun-
ków materialnych otrzymują wyso-
kie wyniki w nauce. 

Wszystkim stypendystom ser-
decznie gratulujemy i życzymy sa-
mych sukcesów!

uwagę kryteria określone w Uchwa-
le Nr XXIII/235/2017 Rady Miejskiej  
w Zelowie z dnia 9 lutego 2017 r.:

1) Rodzeństwo kandydata speł-
nia obowiązek szkolny w tej samej 
szkole - 3 punkty. 

2) Miejsce pracy co najmniej jed-
nego z rodziców (opiekunów praw-
nych) znajduje się w obwodzie szko-
ły - 2 punkty.

3) Krewni dziecka tj. babcia, dzia-
dek wspierający rodziców (opieku-
nów prawnych) w zapewnieniu mu 

należytej opieki zamieszkują w ob-
wodzie szkoły - 2 punkty.

Dokumenty niezbędne do po-
twierdzenia spełnienia kryteriów:

1. Rodzeństwo kandydata speł-
nia obowiązek szkolny w tej samej 
szkole - Kryterium weryfikowane przez  
dyrektora szkoły.

2. Miejsce pracy co najmniej jed-
nego z rodziców (opiekunów praw-
nych) znajduje się w obwodzie 
szkoły - Poświadczenie zatrudnienie 
z zakładu pracy (od każdego z rodzi-

ców), w przypadku samozatrudnienia 
aktualny wpis do działalności gospo-
darczej lub poświadczenie rozliczania 
się z Urzędem Skarbowym bądź ZUS-
-em, itp. 

3. Krewni dziecka (babcia, dzia-
dek) wspierający rodziców (opie-
kunów prawnych) w zapewnieniu 
mu należytej opieki zamieszkują w 
obwodzie szkoły - Oświadczenie ro-
dzica/prawnego opiekuna o zamiesz-
kiwaniu w obwodzie szkoły krewnych 
dziecka (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) w 
zapewnieniu dziecku należytej opieki.

Wnioski są dostępne w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Zelów. Wszystkie dokumen-
ty składane są w oryginale, notarial-
nie poświadczonej kopii albo urzędo-
wo poświadczonego zgodnie z art. 
76a § 1 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego odpisu lub wyciągu  
z dokumentu lub kopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez rodzi-
ca kandydata.

SZANOWNI  ABSOLWENCI 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZELOWIE

SZANOWNI  ABSOLWENCI 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZELOWIE

W związku z obchodami 60 – rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego w Zelowie 
zapraszamy absolwentów wszystkich roczników oraz nauczycieli,

 którzy pracowali w liceum ogólnokształcącym, 

Uroczystości zostały zaplanowane w dniach 8 – 10 czerwca 2017r.

na szereg imprez upamiętniających to wydarzenie.

Uroczystości zostały zaplanowane w dniach 8 – 10 czerwca 2017r.

W programie obchodów m.in.: uroczysta msza św., festyn rocznicowy dla uczniów ZSO,
spotkanie młodzieży z absolwentami i nauczycielami LO, konkursy, turnieje,

Bal Absolwenta w restauracji Lafayette w Zelowie.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w uroczystościach, prosimy ze względów organizacyjnych 
o kontakt pod numerami telefonów 44 6341170 lub 535 166 646 lub na adres poczty elektronicznej 

zelowzso@gmail.com  i wpłatę wpisowego do dnia 5 czerwca 2017 roku. 
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dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 

od 09.02.2017r. do 14.03.2017r. 

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

Stworzyliśmy warunki do korzystania ze specjalistycznych form pomocy dydaktyczno-terapeutycznej. 

Nasze przedszkole oferuje: 
 dodatkowe zajęcia w „Klubie Przedszkolaka” (teatralne, taneczne, plastyczne, 

logopedyczne, ruchowe, przyrodnicze, matematyczne) 

 udział w edukacyjnych programach ogólnopolskich 

 naukę języka angielskiego 

 zajęcia praktyczne w ogrodzie przedszkolnym „Zmysłowy zakątek” 

 wyjazdy do teatru i spektakle w przedszkolu   

 wycieczki przyrodnicze  

 wyjazdy na basen 

 imprezy i spotkania rodzinne 

 uroczystości okazjonalne w Domu Kultury 

 zajęcia otwarte  

 stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 udział dzieci w konkursach: plastycznych, tanecznych, teatralnych, recytatorskich, 
wokalnych oraz dotyczących wiedzy ekologicznej i bezpieczeństwa przedszkolaka 

 terapię: pedagogiczną, logopedyczną oraz gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną. 

Placówka zapewnia: 
 realizację autorskich programów edukacyjno-wychowawczych z wykorzystaniem 

specyficznych metod i środków uwzględniając indywidualne podejście do dziecka 
 troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
 pobyt z bliską dziecku osobą w okresie adaptacji 
 smaczne i pełnowartościowe posiłki 
 duży, zielony ogród przedszkolny wyposażony w bezpieczne urządzenia przystosowane 

do możliwości dzieci 
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki 
Przedszkole czynne jest 10 godzin od 630do 1630 

 

www.ps4zelow.wikom.pl      tel. 44 6341243 
 
 
 
 

 

 dzieci 3 -6 letnich do przedszkola 
na rok szkolny 2017/2018 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie 
dziecka  do przedszkola  odbędzie się w terminie 

od 9 lutego do 14 marca 2017r. w siedzibie przedszkola. 
 

Oferujemy edukację w przedszkolu ekologicznym. Tworzymy je  
z myślą o dzieciach, rodzicach i środowisku, w którym żyjemy.  

Stwarzamy warunki do samodzielnego poznawania świata przez dzieci.        

            Naszym wychowankom zapewniamy: 
 

 różnorodne zajęcia edukacyjne zgodne z wiekiem 
i możliwościami dziecka, 
 nowoczesne i sprawdzone metody pracy z dziećmi, 
 fachową i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
 bardzo dobre warunki lokalowe (3 słoneczne, kolorowe sale), 
 piękny, ekologiczny ogród przedszkolny, 
 smaczne i zdrowe posiłki, 
 bezpieczeństwo, troskę i dobre samopoczucie.   

 

           Organizujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe: 
 

 naukę języka angielskiego  
 gimnastykę korekcyjną 
 zajęcia komputerowe 
 zabawy logopedyczne                                                                             
 zajęcia w „Klubie Malucha”(kółka: taneczne, plastyczne, ruchowe itp.) 
 zajęcia w ramach realizacji projektów: ekologicznych, zdrowotnych,  

               

          Proponujemy również: 
 

 wyjazdy do teatru, wycieczki przyrodnicze, warsztaty ekologiczne, 
audycje muzyczne, spotkania teatralne 

AKTYWNE FERIE W GMINIE ZELÓW
Zimowe ferie już za nami, jednak warto wspomnieć, że dzieci, młodzież, a nawet dorośli mieszkańcy Gminy Zelów mieli szansę aktywnie je spędzić. 

Zarówno w pierwszym, jak i drugim tygodniu odpoczynku od zmagań szkolnych mogli skorzystać z oferty licznych zajęć proponowanych 
przez placówki oświatowe i instytucje kultury. 

Dzieci uczestniczyły w wyjaz-
dach do kina na filmy „Sing” i „Kró-
lowa śniegu 3”, na lodowisko i 
na basen SŁOK za Bełchatowem 
czy w SOLPARK-u w Kleszczowie.  
Nie zabrakło zabaw karnawa-
łowych i tych na świeżym po-
wietrzu, połączonych z bitwą na 
śnieżki i ogniskiem. Dla aktywnych 
uczniów proponowano liczne za-
jęcia sportowe, muzyczno-ru-
chowe. Mali artyści mogli rozwi-
jać swoje uzdolnienia plastyczne 
nie tylko w szkołach, ale także  
w Bibliotece Publicznej i Domu 
Kultury, gdzie można było spę-
dzić ferie także z tańcem i akroba-
tyką. Dla starszych nieco uczniów 

gimnazjów i liceum 
przygotowano lek-
cje przybliżające 
świat nauki. Naucza-
nie przez ekspery-
ment, chemia, fi-
zyka wokół nas 
– doświadczenia, 
Zagłębiamy się w 
przeszłości – zajęcia 
historyczne, to tyl-
ko kilka przykładów 
z zajęć, w których 
uczestniczyli wy-
chowankowie szkół.  

Chętni, mali i duzi 
mieszkańcy Gminy 
Zelów wzięli udział 

także w III Otwartych Mistrzo-
stwach Zelowa Amatorów w teni-
sie stołowym. Wśród uczestników 
byli reprezentanci różnych grup 
wiekowych, jak zauważyli orga-

nizatorzy – ci młodzi wiekiem i ci 
młodzi duchem. 

W tym roku w ferie dopisała nie 
tylko pogoda, uczniowie nie mo-
gli narzekać na nudę.
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XIV GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH W ZELOWIE
Już od 14 lat Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie jest organizatorem święta młodych artystów w naszej Gminie, czyli Przeglądu Teatrzyków zarówno 

tych związanych ze szkołami, jak i pozaszkolnych. 

8 lutego 2017 roku w Domu 
Kultury odbyła się XIV edycja im-
prezy, a jej duchowym przywódcą 
ustanowiono znanego wszystkim 
dzieciom, tym starszym i młod-
szym, poetę i pisarza – Jana Brze-
chwę. 

Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonał Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 Jan Karol Ko-
złowski, który powitał również 
wyjątkowych gości: Burmistrz Ze-
lowa Urszulę Świerczyńską, Dy-
rektor Domu Kultury w Zelo-
wie Małgorzatę Dębkowską oraz 
wszystkich radosnych i pełnych 
oczekiwania widzów. 

W przeglądzie udział wzię-
ły cztery zespoły szkolne, jeden 
przedszkolny oraz reprezentanci 
z Domu Kultury. Widzowie mie-
li szansę podziwiać młodych ak-
torów grających rozmaite role w 
przedstawieniach opartych na 
znanych motywach bajkowych i 
baśniowych czy prezentacje o te-
matyce ekologicznej, jak: „Ballada 
o puszczy” grupy Dzieci Pana Brze-
chwy ze Szkoły Podstawowej Nr 4  
w Zelowie, „Czarodziejskie krzesi-

wo” zespołu Gwiazdki Pani Krysi z 
zelowskiego Domu Kultury, „Księż-
niczka na ziarnku grochu” grupy 
Skrzaty z Przedszkola Samorządo-
wego Nr 1 w Zelowie, „Śpiąca kró-
lewna” zespołu Wesołe Ludziki ze 
Szkoły Podstawowej w Bujnach 

Szlacheckich, „Baśniowy galima-
tias” grupy Szkolna Scena ze Szko-
ły Podstawowej w Kociszewie czy 
„Przy śmietniku” zespołu ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Zelowie. 

Podczas oglądania występów 
młodych, zaangażowanych i nie-

zwykle przejętych młodych ludzi 
nie zabrakło śmiechu, radości, ale 
i łez wzruszenia. Wysoki poziom 
prezentacji przedstawień zrobił 
ogromne wrażenie na żywo re-
agującej widowni.
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