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wydArZeniA

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

rAjdy rowerowe Aktywną formą wypocZynku i inteGrAcji
Ponad 100 osobową grupę mi-

łośników jazdy na rowerze zgro-
madził 5 września w Kociszewie 
II Rodzinny Rajd Rowerowy.  Przy 
współpracy wielu osób udało się 

nie tylko pozwiedzać na rowe-
rze urocze zakątki Gminy Zelów, 
ale wypocząć. Zakończenie rajdu 
miało miejsce w OSP w Kocisze-
wie, gdzie każdy mógł zjeść cie-
pły posiłek oraz otrzymać drob-
ny upominek. Wśród uczestników 

rajdu została wylosowana nagro-
da główna – rower. Wydarzenie 
zostało objęte Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Zelowa Urszu-
li Świerczyńskiej, Starosty Powia-

tu Bełchatowskiego Waldemara 
Wyczachowskiego i Księdza Pro-
boszcza Mirosława Wujka. Orga-
nizatorem Rajdu była Rada Dusz-
pasterska parafii Św. Teodora 
Męczennika i Ochotnicza Straż Po-
żarna w Kociszewie. 

Zwieńczeniem tegorocznego 
sezonu rowerowych wycieczek był 
Rajd Rowerowy zorganizowany 
przez dwie jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Sobkach i Wypy-

chowie. 20 września w Sobkach Bur-
mistrz Zelowa wraz z Burmistrzem 
partnerskiej niemieckiego Związku 
Gmin Neuenhaus, który gościł z wi-
zytą w Gminie Zelów i Przewodni-
czącą Rady Miejskiej Agnieszką First 
dokonała uroczystego otwarcia raj-

du. Ponad 200 uczestników wyru-
szyło z placu OSP Sobki w kierun-
ku Parzna. Trasa rajdu liczyła ponad 
30 km. Po krótkim przystanku i po-
częstunku na Grobli, peleton wyru-

szył przez Magdalenów w kierunku 
placu OSP Wypychów. A tam czekał 
na uczestników poczęstunek, ciepłe 
napoje i kiełbaska pieczona własno-
ręcznie na ognisku. Wydarzenie było 
objęte także Patronatem Honoro-
wym Burmistrza Zelowa.

prestiżowe wyróżnienie dlA AndrZejA dębkowskieGo
30 września w Pałacu Herbsta 

w Łodzi Marszałek województwa 
łódzkiego przyznał nagrody za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury oraz szcze-

gólne zaangażowanie w prace na 
rzecz kultury. Jednym z laureatów 
został Andrzej Dębkowski. 

Andrzej Dębkowski – poeta, 
publicysta, eseista i krytyk literac-
ki. Redaktor naczelny „Gazety Kul-
turalnej”. Nagrodę marszałka wo-
jewództwa łódzkiego Dębkowski 
otrzymał właśnie w kategorii 
„Dziennikarz”. „Gazeta Kulturalna” 
to cyklicznie ukazujące się pismo 
kulturalno-literackie. Wydawane 
jest nieprzerwanie od 1996 roku  
w Domu Kultury w Zelowie.

Andrzej Dębkowski zawodo-
wo od lat związany jest z działal-
nością kulturalną. Jest uznanym 
współczesnym poetą i krytykiem 

literackim. Jego twórczość tłuma-
czona była na 14 języków i zna-
lazła się w ponad 60 antologiach  
w Polsce i za granicą. Jest autorem 
felietonów, wywiadów i poetą, na-
gradzanym za swoją twórczość. 
Między innymi otrzymał nagrodę 
XXI Międzynarodowego Listopa-
da Poetyckiego za książkę „Paryż 
nie jest taki piękny...”. Dwukrotnie 
zdobywał Wielki Laur Międzynaro-
dowej Jesieni Literackiej Pogórza 
oraz Srebrny Medal Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu – Labor Omnia Vincit. Jest 
członkiem komisji kwalifikacyjnej 
Zarządu Głównego Związku Lite-
ratów Polskich.
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GminA Zelów nA dożynkAch powiAtowych

Delegacja Gminy Zelów na czele 
z Burmistrzem Urszulą Świerczyń-
ską i Przewodniczącą Rady Miej-
skiej Agnieszką First wzięła udział 
w uroczystościach dożynkowych  
w Łękawie. Przygotowany przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Walewicach wieniec dożynkowy 
Gminy Zelów przyciągał uwagę za-

równo licznie zgromadzonych go-
ści, jak i mediów, a prezentowa-
ny był przez strażaków OSP Zelów  
i Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 
Kurówek – Kurów. Po Mszy Świę-
tej dziękczynnej i części oficjalnej, 
ogromnym zainteresowaniem cie-
szyło się stoisko promocyjne Gminy 
Zelów z wykwintnymi potrawami 

przygotowanymi przez: Koło Go-
spodyń Wiejskich z Łobudzic, Koło 
Gospodyń Wiejskich „Bujnowianka” 
z Bujen Księżych  oraz sołtys Igna-
cowa. Podczas części oficjalnej wy-
różniono rolników powiatu bełcha-
towskiego. Z terenu Gminy Zelów 
wyróżnienia otrzymali: Pan Mariusz 
Grzegorek – mieszkaniec Podlesia, 

który zajmuje się uprawą owoców 
deserowych (truskawek, malin, po-
rzeczki wielokolorowej, agrestu  
i borówki amerykańskiej) oraz Pań-
stwo Bogusława i Kazimierz Bu-
czyńscy – miłośnicy i producenci 
kwiatów balkonowych oraz raba-
towych w szerokiej gamie odmian 
i kolorów.    

pArtnerskA wiZytA
W dniach 18-21 września Gmi-

na Zelów gościła 26-osobową nie-
miecką delegację z partnerskiego 
Związku Gmin Neuenhaus na cze-
le z nowym Burmistrzem Günte-
rem Oldekamp. W wizycie udział 
wzięli: Burmistrz Osterwald Johann 
Diekjakobs, radni -Jürgen Berends  
i Hermann Gosink, Wiceprze-

wodniczący Towarzystwa Nie-
miecko-Polskiego w Neuenhaus, 
a zarazem wieloletni Honorowy 
Obywatel Gminy Zelów Jan Albert 
Schippers, Przewodniczący Komi-
tetu Partnerskiego Wolfgang Le-
bedur oraz mieszkańcy.  Od 22 lat 
współpraca obu samorządów ukła-
da się pomyślnie. Przez ten okres 

udało się zrealizować wiele po-
mysłów i cennych inicjatyw. Wio-
dącymi tematami tegorocznego 
spotkania było przedstawienie zre-
alizowanych inwestycji ze środków 
unijnych zarówno w Gminie Zelów, 
jak i na terenie województwa łódz-
kiego, wytyczenie wspólnych pla-
nów na przyszłość oraz możliwość 

rozszerzenia współpracy o kolejne 
obszary tematyczne takie jak: go-
spodarka, kultura, sport, wymia-
na młodzieży. W ramach progra-
mu partnerzy z Niemiec zwiedzali 
Termy Uniejów, Centrum Turystyki  
i Rekreacji w Byczynie, Pijalnię Wód 
Termalnych, Ogród Zmysłów, Dom 
Pracy Twórczej oraz Geotermię  
w Poddębicach. Na terenie Gminy 
Zelów goście odwiedzili m.in. Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy  
w Walewicach, Ochotniczą Straż 
Pożarną w Pożdżenicach, a przed 
wyjazdem Urząd Miejski. Muzycz-
nym akcentem powitalnym był 
występ Orkiestry Dętej OSP Zelów 
i zespołu „Za miedzą” z Kurówka,  
a w niedzielne popołudnie swój 
występ miała Orkiestra Dęta z Ku-
rowa i zespół „Laudate Dominum”. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, go-
ście goszczeni byli w zelowskich 
rodzinach, co dodatkowo umacnia  
i pogłębia partnerstwo obu gmin. 

rusZył Zelowski uniwersytet iii wieku
Fundacja Rozwoju Gminy Ze-

lów już po raz 3 realizuje projekt dla 
osób w wieku 60+ w ramach Rzą-
dowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020 prowadzonego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Tegoroczna edycja nosi nazwę 
Zelowski Uniwersytet III Wieku i skie-
rowana jest do mieszkańców gmin: 
Zelów, Drużbice i Buczek, którzy 
ukończyli 60 rok życia. W ramach 
Zelowskiego Uniwersytetu III Wieku, 
uczestnicy będą mogli skorzystać z 
wielu ciekawych zajęć m.in. z aktyw-

ności fizycznej (np. joga, fitness, nor-
dic walking), zdrowego stylu życia, 
rękodzieła i wielu innych.

Projekt cieszy się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców Gmi-
ny Zelów. Do udziału w zajęciach 
zgłosiło się ponad 50 osób z terenu 
naszej gminy
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inAuGurAcjA koncertów festiwAlowych – Zelów 2015
20 września w Kościele rzym-

skokatolickim pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Zelowie po 
raz 21. zainaugurowano Kon-
certy Festiwalowe. Wieloletnia 
tradycja koncertów nakazywa-
ła zaprosić na inaugurację wy-
konawcę niebanalnego, pre-
zentującego wysoki poziom 
artystyczny i wykonawczy. Ta-
kim okazał się Chór Stowarzy-

szenia Śpiewaczego „Harmonia”  
z Łodzi, pod dyrekcją dr. hab. Je-
rzego Rachubińskiego. 

Polska jest krajem bogatym  
w tradycje chóralne. Mamy znako-
mitych dyrygentów i bardzo dobrze 
wyszkolone chóry, koncertujące za-
równo w kraju, jak i za granicą. Te 
wszystkie kryteria spełnia chór „Har-
monia”. Jest to zespół posiadający 
bardzo bogatą – prawie 130-letnią 

– tradycję. Uczestniczy w prestiżo-
wych festiwalach, także poza grani-
cami kraju, współpracuje z wieloma 
orkiestrami. Swój wysoki poziom za-
wdzięcza głównie kierownikowi ar-
tystycznemu i dyrygentowi – Jerze-
mu Rachubińskiemu, pracownikowi 
naukowemu Akademii Muzycznej 
w Łodzi.

Podczas koncertu chór wy-
konał muzykę sakralną i świec-

ką różnych epok i stylów.  
W programie koncertu usły-
szeć można było utwory chóral-
ne i oratoryjne, m.in: Stanisława 
Moniuszki, Jana Sebastiana Ba-
cha, Franza Schuberta, Antona 
Brucknera, Zbigniewa Preisnera,  
a także Adama Kowalskiego, Jó-
zefa Świdera, Aleksandry Wol-
skiej, Zbigniewa Raja czy Stanisła-
wa Niewiadomskiego.  

Wśród licznie zgromadzonej 
publiczności można było zoba-
czyć wielu gości festiwalu: woje-
wodę łódzką – Jolantę Chełmiń-
ską, burmistrz Zelowa – Urszulę 
Świerczyńską, Agnieszkę First – 
przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Zelowie, Grzegorza Lorka – se-
kretarza miasta, a także gościa 
specjalnego Gminy Zelów, prze-
bywającego z wizytą w Zelowie 
burmistrza Związku Gmin Neuen-
haus – Güntera Oldekampa. 

„wAkAcje Ze sZtuką” w bibliotece

W okresie od 28 lipca do 3 
września br.  dzieci i młodzież  
z terenu Gminy Zelów uczestni-
czyły w zajęciach warsztatowych  
z ceramiki, papieroplastyki i tkac-
twa. Warsztaty zorganizowane 
zostały  przez Bibliotekę Publicz-
ną w Zelowie w ramach projektu 
„Wakacje ze sztuką”  dofinanso-
wanego przez Łódzki Dom Kul-
tury – Instytucję Kultury Samo-

rządu Województwa Łódzkiego. 
Warsztaty ceramiczne, z papiero-
plastyki i zajęcia plastyczne, któ-
re odbyły się  w Bibliotece  oraz  
w plenerze przeprowadziła Do-
nata Lesińska z Ceramicznej 
Pracowni Artystycznej w Ko-
lumnie. Uczestnicy poznali 
technikę projektowania i wyko-
nywania ceramicznych ozdób. 
Każdy otrzymał glinę oraz nie-

zbędne narzędzia do jej obrób-
ki, aby wykonać różnorodne 
ozdoby i przedmioty. Ponad-
to, przy użyciu różnych tech-
nik plastycznych dzieci malo-
wały wzajemnie swoje portrety 
oraz dekorowały kartonowe pu-
dełka według własnych pomy-
słów. Warsztaty tkacie odbyły się  
w Klubie Czeskim. Poprowadziła 
je Katarzyna Papuga, która  za-

poznała uczestników z techni-
ką ręcznego tkania poprzez na-
ukę prostych splotów tkackich 
przybliżając im cały proces po-
wstawania tkaniny. Uczestni-
cy na warsztatach spędzili miło  
i kreatywnie czas. Podczas zajęć 
powstało wiele pięknych, kolo-
rowych prac plastycznych, które 
były prezentowane w bibliotece 
na wystawie.

kolorowA lokomotywA nA Zielonym sZlAku
We wrześniu br. uczestnicy zajęć 

artystycznych Domu Kultury w Zelo-
wie i uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 wzięli udział w II etapie projektu 
ekologiczno - artystycznego dla dzie-
ci z województwa łódzkiego „Koloro-
wa Lokomotywa na zielonym szlaku”. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się wycieczki do Bolimowskiego 
Parku Krajobrazowego, Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Łodzi oraz 
do Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich w Łagiewnikach, wzboga-
cone o warsztaty plastyczne, foto-
graficzne oraz edukacyjne gry tere-
nowe. W Domu Kultury w Zelowie 
odbyły się także warsztaty rękodzieła 
ludowego, na których dzieci pozna-
ły technikę wyplatania ze sznurka, 
nauczyły się wykonywania pięknych 
papierowych kwiatów i wycinanek 
ludowych oraz poznały tajniki rzeź-
bienia w drewnie lipowym i piance 
styropianowej.

Projekt objął swoimi działaniami 
80-osobową grupę dzieci z Zelowa 
i okolic. Udział w nim był bezpłatny. 
Dzieci  doskonale bawiły się pod-
czas wycieczek i warsztatów arty-
stycznych, pogłębiły swoją wiedzę 
o atrakcyjnych przyrodniczo i tury-
stycznie miejscach naszego woje-

wództwa, poznały nowe informacje 
z zakresu ochrony środowiska oraz 
rozwijały swoje zainteresowania  
i uzdolnienia artystyczne pod kie-
runkiem artystów  współpracują-
cych z Łódzkim Domem Kultury.

Zdobytą wiedzę i umiejętności 
uczestnicy projektu wykorzystają 

biorąc udział w ogłoszonych kon-
kursach: plastycznym, rękodzieła 
ludowego, fotograficznym i na naj-
ładniejszy zielnik. Wyniki konkursów 
ogłoszone zostaną w październi-
ku br. podczas uroczystego wyda-
rzenia podsumowującego projekt  
w Łódzkim Domu Kultury.
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oGólnopolski dZień prZedsZkolAkA
Po raz trzeci, na terenie na-

szego miasta  obchodzony był 
Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. Święto to przypadające na 
dzień 20 września zostało usta-
nowione przez Sejm 13 wrze-
śnia 2013 r. by podkreślić wagę 

edukacji przedszkolnej w roz-
woju dzieci, a także populary-
zację wychowania przedszkol-
nego i wzrost jego znaczenia  
w świadomości społecznej. Na-
sze przedszkolaki także wzięły 
udział w obchodach. 18 wrze-

śnia w centrum Zelowa zebra-
ły się dzieci z nauczycielami  
z trzech zelowskich przedszko-
li. W obecności zaproszonych 
gości Burmistrza Zelowa Urszu-
li Świerczyńskiej i Zastępcy Bur-
mistrza Agnieszki Mysłowskiej 

wypuściły symboliczny balonik  
oraz podziękowały za przybycie 
wierszem, piosenką oraz wrę-
czając  symboliczną laurkę. Obie 
Panie przygotowały dla dzieci 
słodkie upominki, które rozdały 
osobiście.

AktywiZAcjA i inteGrAcjA osób beZrobotnych

Gmina Zelów jako pierwsza  
z gmin powiatu bełchatowskie-
go, zainicjowała udział w pro-
gramie dla grupy osób bezro-

botnych korzystając z nowego 
instrumentu na rynku pracy, ja-
kim jest Program Aktywizacji i In-

tegracji. Program ten skierowany 
jest do osób bezrobotnych korzy-
stających ze świadczeń pomocy 
społecznej, dla których Urząd Pra-

cy ustalił III profil pomocy. Celem 
programu jest poprawa sytuacji 
na rynku pracy oraz stworzenie 

możliwości aktywizacji tych osób, 
które utraciły możliwość podjęcia 
pracy z powodu długiego okresu 
przebywania w bezrobociu. W ra-
mach programu osoby zakwalifi-
kowane do programu, korzystają 
z zajęć integracji społecznej słu-
żące kształtowaniu aktywnej po-
stawy w życiu społecznym i za-
wodowym. 

Powiatowy Urząd Pracy w Beł-
chatowie działając we współ-
pracy z Gminą Zelów, Miejsko-
-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, podjął inicjatywę 
objęcia grupy osób bezrobot-
nych pakietem działań łączącym 
elementy aktywizacji zawodo-
wej (prace społecznie użytecz-
ne i integrację społeczną w jed-
nej formule PAJ). Realizacja tego 
programu w naszej gminie była 
możliwa dzięki zaangażowa-
niu Gminy Zelów jako główne-

go partnera, która na etapie re-
alizacji PAJ zaplanowała środki 
finansowe na zorganizowanie 
prac społecznie-użytecznych na 
rzecz uczestników programu.

I edycja programu dla grupy 
10-osobowej realizowana była  
w okresie 27.07.2015 – 18.09.2015 
i zakończyła pomyślnie. Odzwier-
ciedleniem tego były bardzo po-
zytywne opinie wśród uczestni-
czek, które stwierdziły, że udział 
w projekcie był dla nich zarów-
no dużym wyzwaniem, ale także 
wsparciem w kształtowaniu ak-
tywnej postawy w ich dalszym 
realizowaniu się w życiu zawodo-
wym i społecznym.

II edycja programu jest skiero-
wana również do grupy 10-oso-
bowej z terenu Gminy Zelów. 
Rozpoczęła się od 1.10.2015 r.  
i potrwa do 30.11.2015.

W sierpniu Zelów gościł wy-
jątkowego gościa – Wicepre-
miera, Ministra Gospodarki, 

Prezesa Krajowego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego Janu-
sza Piechocińskiego. To hi-

storyczna wizyta - jak pod-
kreśliła w swoim powitalnym 
wystąpieniu Burmistrz Zelo-
wa Urszula Świerczyńska. Pan 
Premier gościł w Zelowie kil-
ka godzin. Temat prowadzo-
nych rozmów dotyczył spraw 
gospodarczych kraju, ale także 
możliwości i szans dla naszej 
gminy. Uczestnicy spotkania 
zadawali wiele pytań z zakre-
su rolnictwa, polityki między-
narodowej, energetyki. Spotka-
nie było też  doskonałą okazją 
do złożenia przez Panią Bur-
mistrz podziękowań na ręce 

Wicepremiera za realizowaną 
obecnie inwestycję obwodni-
cy Bełchatowa. Jak mówi, od-
byliśmy kilka spotkań, podczas 
których Pan Premier deklarował 
swoją pomoc i zaangażowanie 
w tą niełatwą sprawę. Dziś mogę 
z satysfakcją powiedzieć, że sło-
wa dotrzymał, inwestycja jest re-
alizowana, a Mieszkańcy będą  
w najbliższej przyszłości korzy-
stać z ułatwień komunikacyjnych.  
W spotkaniu w Zelowie uczest-
niczył również Wicemarszałek 
województwa łódzkiego Da-
riusz Klimczak.

Zelów Gościł wicepremierA
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ZAkońcZenie lAtA nA wesoło

Do dyspozycji gości były roz-
maite  stoiska promocyjne, han-
dlowe i gastronomiczne, dla dzieci  
- wesołe miasteczko, zamki dmu-
chane, trampolina, kule wodne, 
ścianka wspinaczkowa, strzelni-
ca, animacyjny kącik. Na scenie 
oprócz przeglądu lokalnych arty-
stów, pokazów tańca breakdance 
i hip hop z Domu Kultury w Ze-
lowie, wystąpiły znane gwiazdy 
polskiej sceny muzycznej: zespół 
Solaris, Ivan Komarenko, Jacek Sta-
chursky, Kobranocka i Big Cyc. 

W ramach Dni Zelowa odbyły 
się Dożynki Gminne z dziękczyn-
ną Mszą Świętą polową i częścią 
obrzędową. Starostami tegorocz-
nych dożynek byli: Daria Kędziak 
z Kurówka i Mirosław Kot z Bo-
cianichy. Pani Daria Kędziak wraz  
z mężem i trzema synami prowa-
dzą gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 20 ha. Zajmują się ho-
dowlą krów mlecznych i opasów. 
Uprawiają zboża i użytki zielone 
na pasze. Pani Daria pasjonuje się 
kwiatami i krzewami ozdobnymi. 
Syn Dominik zajmuje się hodow-

lą gigantycznych warzyw. Dynia 
przez niego wyhodowana w 2014 
roku ważyła 598 kg, czym pobił 
rekord Polski. W tym roku wyho-
dował niezwykłe okazy cebuli  
i ogórków. Z kolei, Pan Mirosław 
Kot z Bocianichy wraz z żoną He-
leną od 1976 roku prowadzą go-
spodarstwo rolne o pow. 23 ha. 
Głównym kierunkiem gospodar-
stwa jest hodowla bydła mlecz-
nego jak również trzody chlew-
nej. Poza tym uprawia zboża,  
w tym kukurydzę. Poza działal-
nością rolniczą, jest miłośnikiem 
łowiectwa. Należy do Polskiego 
Związku Łowieckiego. Żona Pana 
Mirosława pasjonuje się  kwiata-
mi i warzywami. 

Podczas części obrzędowej do-
żynek, na ręce Burmistrza Urszu-
li Świerczyńskiej i wiceprzewod-
niczących Rady Miejskiej zostały 
złożone wieńce dożynkowe. Jako 
pierwszy został zaprezentowa-
ny wieniec gminny – wykona-
ny przez pracowników Środowi-
skowego Domu Samopomocy  
w Walewicach. Jego misterne wy-

konanie wyróżniało też Gminę Ze-
lów na tle innych gmin powiatu 
bełchatowskiego podczas tego-
rocznych Dożynek Powiatowych 
w Łękawie. Wieniec prezentowa-
ny był przez strażaków-ochot-
ników i Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich Kurówek – Kurów. Prze-
piękne wieńce przygotowały rów-
nież sołectwa: Dąbrowa, Kolonia 
Kociszew, Pawłowa, Zagłówki oraz 
Grębociny, a kosz z darami – sołec-
two Łobudzice.  

Dożynkowe uroczystości były 
także okazją do wyróżnienia przez 
Burmistrza Zelowa Urszulę Świer-
czyńską najlepszych rolników 
Gminy Zelów w roku 2015. 

Wyróżnieni rolnicy to: Iwona  
i Przemysław Tosik z Bujen Księ-
żych, Teresa i Andrzej Szustakie-
wicz z Bujen Szlacheckich, Wio-
letta Szadkowska z Chajczyn, 
Ewa i Mariusz Marciniak z Dąbro-
wy, Mirosław Sobczak z Kocisze-
wa, Krzysztof Kryściński z Kol. Ko-
ciszew, Włodzimierz Marciniak  
z Kurówka-Kurów, Marek Bednarek 
z Pawłowej, Ewelina i Paweł Przy-

bylscy z Pukawicy, Bożena Lewan-
dowska w Walewic, Aleksy Gra-
bowski z Zagłówek. Serdecznie 
gratulujemy!

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się także stoisko promo-
cyjne Gminy Zelów z przygotowa-
nymi potrawami lokalnymi przez 
koła gospodyń wiejskich z Pawło-
wej, Wygiełzowa i Zalesia, na któ-
rym można było skosztować pysz-
nych ciast i innych wypieków. 

W uroczystościach dożynko-
wych uczestniczyli zaproszeni go-
ście, w tym Dyrektor Generalny 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Łodzi Sławomir Wasilczyk, 
Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego Marek Mazur, 
radni powiatowi, radni Rady Miej-
skiej w Zelowie, sołtysi, kierow-
nictwo Urzędu Miejskiego, a tak-
że poczty sztandarowe i Orkiestra 
Dęta OSP Zelów. 

Relację fotograficzną z Dni Zelo-
wa i Dożynek Gminnych 2015 moż-
na obejrzeć na stronie internetowej 
www.zelow.pl w zakładce Galeria. 

Ostatni weekend wakacji w Zelowie był wypełniony atrakcjami przygotowanymi dla Mieszkańców z okazji Dni Zelowa i Dożynek Gminnych

Zespół wokalny Laudate Dominum  Ivan Komarenko

Jacek Stachursky Prezentacja wieńcy dożynkowych
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Podziękowania za złożenie wieńcy dożynkowych Przekazanie chleba gospodarzom przez starostów dożynek

Wyróżnieni rolnicy Degustacja potraw na stoisku promocyjnym Gminy Zelów

Zespół wokalny „Za miedzą” z Kurówka Występy grup tanecznych z Domu Kultury w Zelowie

Kobra Nocka Zgromadzona publiczność 
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udAny seZon Zelowskich wędkArZy
9 sierpnia 2015 r. na zbiorniku 

wodnym w Szczercowie odbyły 
się drużynowe zawody wędkarskie 
pod patronatem Starosty Powia-
tu Bełchatowskiego. Są to zawo-
dy cykliczne, w których o puchar 
przechodni walczyła drużyna Ze-
lów i drużyna Szczerców. Zawodom 
przyglądała się Agnieszka Mysłow-
ska Zastępca Burmistrza Zelowa. Pu-
char przechodni po raz trzeci zdo-
była drużyna Zelowa i w związku  
z obowiązującym regulaminem po-
zostaje on już na stałe w Zelowie. 
Zelowska drużyna złowiła łącznie 
12,890 kg ryb, natomiast drużyna 
Szczercowa 8,950 kg. Indywidualnie 
zwycięzcą zawodów został członek 

Koła nr 37 Zelów Łukasz Selerowicz. 
W zawodach uczestniczyły 10 oso-
bowe drużyny.

13 września drużyna w składzie 
Artur Nowański, Adrian Pospiszył  
i Jędrzej Laskowski zajęła II miejsce 
w ogólnopolskich zawodach spła-
wikowych, które odbyły się na zale-
wie Zadębie w Skierniewicach. Or-
ganizatorem imprezy był Wędkarski 
Klub Sportowy „Aura”. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
członkowie zelowskiego Koła nr 37 
na zbiorniku wodnym Patyki rywa-
lizowali o Jesienny Puchar Burmi-
strza. Zawody odbyły się 27 wrze-
śnia, a ich zwycięzcą został Krzysztof 
Komar, który złowił ok. 4 kg ryb. II 

miejsce zajął Patryk Pogocki, a III 
– Jędrzej Laskowski. W zawodach 
udział wzięło 20 uczestników, a 10 
z nich z najlepszym wynikiem otrzy-
mało dyplomy i nagrody ufundo-

wane przez Burmistrza Zelowa Ur-
szulę Świerczyńską. 

Serdecznie gratulujemy znako-
mitych wyników i życzymy udane-
go kolejnego sezonu!

ucZcZenie 76. rocZnicy polskieGo pAństwA podZiemneGo

27 września na budynkach sa-
morządowych załopotały flagi 
narodowe. Na grobach poległych  
i zmarłych w obronie ojczyzny 
zapłonęły znicze, a kotwica – 
symbol Polski Walczącej, znów 
stała się główna bohaterką, jako 
niemy świadek niezłomności 
narodu polskiego. „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła, póki my żyjemy, 
co nam obca przemoc wzięła, 
szablą odbierzemy…” - te sło-
wa najlepiej pasują do daty 27 
września, bowiem tego dnia  
w roku 1939, rozpoczęła się epo-
peja Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. 

Pragnąc upamiętnić twórców i 
uczestników ruchu oporu lat woj-
ny 1939-1945, w 76. rocznicę tych 
wydarzeń, w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Zelowie odbyły się okolicz-
nościowe uroczystości. Podniosły 
charakter tego wyjątkowego wy-

darzenia dopełniła obecność przy-
byłych gości m.in. Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski, 
a także przedstawiciele władz lo-
kalnych: Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska, Zastępca Burmi-
strza Zelowa Agnieszka Mysłowska, 
Sekretarz Miasta Grzegorz Lorek, 
Ksiądz Prałat Jacek Ambroszczyk. 
Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego i hymnu szkoły dyrektor 
Anna Bodnar przedstawiła krótką 
historię Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Przywitany kwiatami i 
gromkimi brawami uczniów, Ksiądz 
Biskup Ireneusz Pękalski, zwrócił się 
do zebranych z ciepłymi słowami. 
Zarówno Ksiądz Biskup, jak i Bur-
mistrz Zelowa w swoich wystąpie-
niach nawiązywali do wydarzeń 
wojennych. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na występ uczniów. 
W niezwykłej scenerii zniszczonej 
Warszawy przedstawili oni mon-

taż słowno-muzyczny, zabierając 
widzów w podróż po Warszawie 
okresu wojennego. Wspomnienia 
wzbogacane były pieśniami patrio-
tycznymi z tego okresu wykonany-
mi przez chór szkolny. 

Chwil wzruszających było wie-
le, ale trudno było powstrzymać 
łzy, gdy uczennica klasy pierwszej 
Julia Urbaniak zaśpiewała „Warsza-
wo ma!” – piosenkę pochodzącą  

z cyklu „Zakazane piosenki”. Na-
leży przypomnieć, że ten przej-
mującej tekst poświęcony był 
Warszawie za murami, jako hołd 
złożony miastu i jego mieszkań-
com.

Po części artystycznej jeszcze 
raz można było przeżyć zawieru-
chę wojenną, śledząc wystawę po-
święconą powstaniu Podziemne-
go Państwa Polskiego. 

Wszystkim…którzy za Ojczyznę życie oddali…

nowy sprZęt dlA jednostki
26 września br. na placu strażac-

kim Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zelowie nastąpiło poświęcenie i 
uroczyste przekazanie pompy po-
żarniczej Tohatsu typ VC 82 ASE za-
kupionej na cele bojowe jednostki z 
budżetu Gminy Zelów. W obecno-
ści druhów jednostki, poświęcenia 
sprzętu dokonał ksiądz prałat Jacek 
Ambroszczyk proboszcz zelowskiej 
parafii pw. M.B. Częstochowskiej, a 
oficjalnego przekazania – Burmistrz 
Zelowa Urszula Świerczyńska i Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Agniesz-
ka First. Wartość zakupu wynosi  31 
914,00 brutto. 

oGłosZenie
Zakład Usług Komunalnych 

w Zelowie informuje, że ma do 
sprzedania samochód ciężarowy 
marki Volkswagen TRANSPOR-
TER rocznik 1991, poj. Silnika 1 
968,00 cm3, aktualny przebieg 
287 063 km, dopuszczalna masa 
całkowita 2 515 kg, kolor bia-
ły, rodzaj paliwa benzyna/gaz, 
liczba drzwi 3, liczba miejsc sie-
dzących 6, posiada hak. Cena 
wywoławcza 1 500,00 zł. Dodat-
kowe informacje pod nr tel. 531-
430-567. Otwarcie ofert nastąpi  
w siedzibie sprzedającego w dniu 
16.10.2015r.  o godz. 10.00
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O.K.Ch.: 15 lipca 2015 roku Zarzą-
dzeniem Burmistrza Zelowa zostało 
Pani powierzone stanowisko dyrek-
tora Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych. Od 1 września sprawuje Pani 
już tą zaszczytną funkcję. Co zadecy-
dowało o kandydowaniu na stano-
wisko dyrektora?

M.S.: Całe moje życie jest zwią-
zane z oświatą. Decyzja o kan-
dydowaniu była przemyślana  
i poparta moim wieloletnim do-
świadczeniem. W swojej ponad 
20-letniej pracy zawodowej przez 
okres 10 lat byłam Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie, wcześniej 2 lata wicedyrekto-
rem, a ostatnio piastowałam stano-
wisko kierownika Referatu Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu 
Miejskiego w Zelowie. To chyba 
ten bagaż wieloletnich moich do-
świadczeń był największym bodź-
cem do dalszej samorealizacji. Nie 
ukrywam, że za szkołą już tęskni-
łam, bo bardzo lubię pracę w szko-
le. Jestem osobą aktywną, która 
lubi nowe wyzwania. 

O.K.Ch.: Jak została Pani przyjęta 
w szkole, jaką sytuację Pani zastała? 

M.S.: Z przykrością muszę 
stwierdzić, że przekazanie szkoły 
i stanowiska pracy nie odbyło się  
w sposób należyty i zwyczajowo 
przyjęty. Klucze od szkoły otrzy-
małam od wicedyrektora w godzi-
nach wieczornych dopiero 31 sierp-
nia. Ewenementem chyba na skalę 
ogólnopolską jest to, że pierwsze 
posiedzenie Rady Pedagogicznej 
miało miejsce 1 września o godz. 
7.30 tuż przed uroczystym rozpo-
częciem roku szkolnego. Ponadto, 
wszystkie dane z komputera ów-
czesnego dyrektora zostały wy-

czyszczone, wykasowane, a doku-
menty chaotycznie poukładane  
i nieuporządkowane.

O.K.Ch.: Czy planuje Pani zmiany? 
Jeżeli tak, to jakie? 

M.S.: Pierwsze zmiany, które 
wprowadziłam już z początkiem 
roku szkolnego, to zmiany osobo-
we. Powołałam dwóch nowych wi-
cedyrektorów: Małgorzatę Marty-
niak i Marzenę Malinowską. Są to 
osoby sprawdzone, odpowiedzial-
ne, z dużym doświadczeniem pe-
dagogicznym. Pozostałe zmiany, 
mające na celu rozwój szkoły i jej 
pozytywny wizerunek, będą wdra-
żane sukcesywnie. 

O.K.Ch.: Jaka jest Pani wizja roz-
woju szkoły na najbliższy rok oraz na 
5-letnią kadencję?

M.S.: Przygotowując się do kon-
kursu, bardzo wnikliwie przeanali-
zowałam sytuację szkoły z każdej 
możliwej strony. Swoje przemyśle-
nia co do zmian, zawarłam w „Kon-
cepcji funkcjonowania i rozwoju 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Obrońców Praw Człowieka”. Jest 
to dokument mojego autorstwa, 
ale przedstawiłam go już szczegó-
łowo Radzie Pedagogicznej i pra-
cownikom szkoły. Wydaje mi się, 
że został przyjęty z dużą aprobatą 
i entuzjazmem. Będę go konsulto-
wać także z Radą Rodziców i samo-
rządem uczniowskim. Ogólnie mó-
wiąc, moje działania organizacyjne  
i prawne zmierzać będą do stworze-
nia szkoły przyjaznej uczniowi, szko-
ły bezpiecznej, atrakcyjnej progra-
mowo, w której każdy uczeń będzie 
mógł odnaleźć swoje miejsce. Po-
nadto, wzbogacona będzie oferta 
edukacyjna, szeroka gama różnych 
zajęć pozalekcyjnych i kółek zainte-
resowań. Pierwszym priorytetowym 
zadaniem i podstawowym warun-
kiem skutecznego zarządzania, jest 
sprawny obieg informacji w szkole 
i na zewnątrz połączony z moderni-
zacją strony internetowej, na której 
każdy rodzic znajdzie garść przydat-
nych informacji z uwzględnieniem 
działań podejmowanych przez ro-
dziców, uczniów oraz stowarzysze-
nie Nasza Szkoła. Duże zastrzeżenia 
mam do sposobu funkcjonowania 
i redagowania obecnej strony in-
ternetowej, na której nie ma pod-
strony dla rodziców. Z pewnością 

jest do poprawienia współpraca  
z rodzicami i urealnienie ich wpływu 
na podejmowane decyzje i życie 
szkoły. Rodzice są jednym z najważ-
niejszych partnerów do współpra-
cy. Ponadto, jest wiele innych zadań 
ważnych do sprawnego funkcjono-
wania szkoły zarówno w dziedzi-
nie dydaktyki, opiekuńczo-wycho-
wawczej, systemowej, jak i z zakresu 
rozwoju infrastruktury. Jeżeli chodzi  
o ten ostatni temat, to na pierwszy 
plan wysuwa się szeroko pojęte za-
gospodarowanie terenów wokół 
szkoły, w tym pomalowanie elewa-
cji budynku szkoły, utworzenie no-
wych terenów zieleni, boisk spor-
towych. Kolejnym zadaniem jest 
gruntowny remont pokoju kadry 
pedagogicznej, który jest w fatal-
nym stanie, m.in. zagrzybione ścia-
ny i odpadający tynk. W podobnym 
stanie technicznym są także po-
mieszczenia WC. Reasumując swoje 
plany, których jest naprawdę dużo, 
chciałabym zapewnić uczniów i ro-
dziców szkoły, że zamierzam kon-
sekwentnie dążyć do rozwoju pla-
cówki pozyskując na realizację 
założonych celów możliwe środki 
zewnętrzne, a także kontynuować 
dotychczasowe wieloletnie dobre 
tradycje szkoły. Moim nadrzędnym 
celem jest stworzenie szkoły nowo-
czesnej, przyjaznej uczniowi oraz 
otwartej na inicjatywy rodziców i 
kadry pedagogicznej oraz dążenie 
do urzeczywistnienia motta szkoły, 
które brzmi: „Prawda jest naszą siłą, 
wiedza orężem”.

O.K.Ch.: Wspomniała Pani o bar-
dzo ważnej kwestii, na którą duży 
nacisk kładzie organ prowadzący, 
mianowicie chodzi o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. Jak z dotych-
czas pełnionej pozycji kierownika Re-
feratu Oświaty wyglądała szkoła w 
tym zakresie?

M.S.: Takie statystyki oczywiście są 
na bieżąco prowadzone przez Urząd 
Miejski. Liczymy ogólną kwotę po-
zyskanych środków zewnętrznych 
przez każdą placówkę oświato-
wą dzieląc to przez liczbę uczniów.  
Niestety Zespół Szkół Ogólno-
kształcących wypada dotychczas 
najgorzej na tle innych szkół w 
Gminie Zelów. Biorąc pod uwagę 
tylko ostatni rok szkolny 2014/2015, 
kwota ta wynosiła dla ZSO - 40 zł 

(w przeliczeniu na 1 ucznia), kie-
dy w porównaniu dla Gimnazjum  
w Łobudzicach - 123 zł. Nieco in-
nym przykładem jest Przedszkole 
Samorządowe nr 4, dla którego ta 
kwota wyniosła – 659 zł na dziecko. 

O.K.Ch.: Szkoła ma, jako jedna  
z nielicznych w województwie łódz-
kim, własne obserwatorium astro-
nomiczne. Czy ma Pani pomysł na 
większą promocję obiektu?

M.S.: W tym zakresie planuje na-
wiązać współpracę z innymi szko-
łami, uczelniami wyższymi i in-
stytucjami, aby zintensyfikować 
działania w celu promocji zarówno 
obserwatorium jak i samej szkoły. 
Jest to kolejny temat wymagający 
dużego zaangażowania. 

O.K.Ch.: Jakie są Pani oczekiwania 
względem kadry pedagogicznej?

M.S.: Lojalna i merytoryczna 
współpraca, a także zaangażo-
wanie się w życie szkoły. Nie od-
czuwam niechęci ze strony kadry 
pedagogicznej i pracowników ob-
sługi. Myślę, że dostałam duży kre-
dyt zaufania, który wykorzystam 
najlepiej jak potrafię. Pierwszy ty-
dzień pobytu w tej szkole, dał mi 
wiarę, że współpraca będzie ukła-
dała się pomyślnie i liczę na to. Już 
pierwsze wejście zachęciło mnie,  
a nie zniechęciło, do pracy.

O.K.Ch.: Jest Pani świetnym peda-
gogiem z ogromnym doświadcze-
niem zarówno dydaktycznym, jak  
i dyrektorskim. Czy w tej szkole ogra-
niczy się Pani jedynie do zarządzania?

M.S.: Tak. Zdecydowałam się na 
złożenie aplikacji na stanowisko dy-
rektora z pozycji menedżera, gdyż 
uważam, że w przypadku sprawne-
go zarządzania szkołą to nie kwali-
fikacje pedagogiczne kandydata 
decydują o jakości jego pracy, lecz 
umiejętności organizacyjne i mene-
dżerskie oraz sprawność działania. 

O.K.Ch.: Co Pani uważa za swój 
największy sukces?

M.S.: Moim największym sukce-
sem jest moja rodzina. Bardzo waż-
na jest satysfakcja z wykonywanej 
pracy. Uwielbiam stawiać sobie 
cele i dążyć do ich realizacji. 

O.K.Ch.: Z pewnością przed Panią 
nie jest łatwe zadanie, dlatego życzy-
my powodzenia i pomyślnej realizacji 
wszystkich planów i zamierzeń! Dzię-
kuję za rozmowę!

wywiAdy
mArZAnnA sochA nowym dyrektorem Zso

O planach na najbliższe miesiące i wizji rozwoju szkoły z nowym dyrektorem ZSO Marzanną Sochą  
rozmawia Olena Krawczuk-Chojnacka redaktor naczelna Informatora Zelowskiego
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wAżne dlA miesZkAńców
ZbiórkA odpAdów wielkoGAbArytowych

W najbliższych tygodniach na terenie Gminy Zelów odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych według poniższego harmono-
gramu z uwzględnieniem podziału na tereny wiejskie i miasto. 

 

MIASTO ZELÓW 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH 

19.10.2015 r. 20.10.2015 r. 
ul. Kilińskiego 

ul. Górna 

ul. Zofii 

ul. Poprzeczna 

ul. Podleśna 

ul. Północna 

ul. Skłodowskiej 

ul. Kopernika 

ul. Jana Pawła II 

ul. Dzielna 

ul. Wschodnia 

ul. Złota 

ul. Kątna 

 

ul. Łąkowa 

ul. Lubelska 

ul. Leśne Działy 

ul. Bujnowska 

ul. Pabianicka 

ul. Wolności 

ul. Ogrodowa 

ul. Krótka 

ul. Harcerska 

ul. Sportowa 

ul. Południowa 

ul. Komeńskiego 

ul. Piotrkowska 

pl. Dąbrowskiego 

ul. Wąska 

ul. K. Wielkiego 

ul. B. Chrobrego 

ul. W. Łokietka 

ul. Mieszka I 

ul. Poznańska 

ul. Mickiewicza 

ul. Kościuszki 

ul. Sienkiewicza 

ul. Płocka 

ul. Boczna 

ul. Zachodnia 

ul. Kunickiego 

ul. Chrapkiewicza 

ul. Sikorskiego 

ul. Szkolna 

ul. Św. Anny 

ul. Polna 

ul. Żeromskiego 

ul. Wrzosowa 

ul. Leśniczówka 

ul. Herbertowska 

ul. Grzybowa 

ul. Sosnowa 

ul. Ceramiczna 

ul. Wesoła 

ul. Cegielniana 

ul. Nowy Rynek 

ul. Cmentarna 

ul. Przejazd 

ul. Leśna 

ul. Bukowa 

ul. Królewska 

W ramach wystawki odbierane będą: 
 radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, 
 lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, 
 opony z samochodów osobowych, 
 złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece, 
 dywany, wykładziny, meble, 
 duże opakowania z tworzyw sztucznych: beczki, skrzynki, wiadra, 
 elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, 
 odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów. 

Przypominamy, że w wyznaczonym dniu wywozu, odpady powinny być wystawione do najbliższej drogi 
dojazdowej już o godzinie 6.00 rano. 
W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów wymienionym powyżej, 
wykonawca ma prawo ich nie odebrać. 

       
 
 
 

 
 
 

 

GMINA ZELÓW 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH 

22.10.2015 r. 23.10.2015 r. 
Bujny Księże 

Bujny Szlacheckie 

Bominy 

Grabostów, 

Kol. Grabostów 

Ostoja 

Kol.Ostoja 

Łobudzice 

Kol. Łobudzice 

Marszywiec 

Zelówek 

 

Bocianicha 

Zabłoty 

Jamborek 

Karczmy 

Kol. Karczmy 

Kuźnica 

Kociszew 

Kol. Kociszew 

Pawłowa 

Dąbrowa 

Zagłówki 

Mauryców 

Grębociny 

Sromutka 

Janów 

Tosin 

Sobki 

Pukawica 

Pożdżenice 

Podlesie 

Zalesie 

Jawor 

Wypychów 

Krześlów 

 

Walewice 

Faustynów 

Wola Pszczółecka 

Pszczółki 

Przecznia 

Łęki 

Chajczyny 

Kurów, Kurówek 

Wygiełzów 

Nowa Wola 

Ignaców 

Kol. Pożdżenice 

W ramach wystawki odbierane będą: 
 radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, 
 lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, 
 opony z samochodów osobowych, 
 złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece, 
 dywany, wykładziny, meble, 
 duże opakowania z tworzyw sztucznych: beczki, skrzynki, wiadra, 
 elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, 
 odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów. 

Przypominamy, że w wyznaczonym dniu wywozu, odpady powinny być wystawione do najbliższej drogi 
dojazdowej już o godzinie 6.00 rano. 
W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów wymienionym powyżej, 
wykonawca ma prawo ich nie odebrać. 

Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, Ref.Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
tel. 44 634 10 00 w. 55 lub EKO-REGION sp. z o.o., tel. 44 632 39 00 

        

beZpłAtnA żywność dlA miesZkAńców Gminy Zelów

Od 1 października wznowiona 
została akcja bezpłatnej żywno-
ści dla Mieszkańców Gminy Ze-
lów, jednak na nieco innych zasa-
dach.  Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zelowie na-
wiązał współpracę z Bełchatow-
skim Centrum Pomocy Bliźniemu 
„Monar-Markot” zajmującym się 
dystrybucją bezpłatnej żywności 
z Banku Żywności w Łodzi, w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym w Pod-
programie 2015.

Aby otrzymać pomoc żywno-
ściową, należy uzyskać stosowne 
skierowanie, które wydają pracow-
nicy socjalni Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ze-
lowie, ul. Piotrkowska 12 od ponie-
działku do piątku w godzinach 
7.30-15.30.

Żywność wydawana jest w sie-
dzibie Bełchatowskiego Centrum 
Pomocy Bliźniemu „Monar-Mar-
kot” w Bełchatowie, ul. Czapli-

niecka 19 b po okazaniu w/w skie-
rowania i dokumentu tożsamości 
w wyznaczone dwa dni tygodnia tj. 
•	 wtorek	 w	 godzinach	 10.00-

12.00 i 13.00-18.00
•	 czwartek	w	godzinach	10.00-

12.00 i 13.00-18.00
Pomocą żywnościową w ra-

mach programu mogą być obję-
te osoby i rodziny znajdujące się w 
trudnej sytuacji życiowej, spełnia-
jące kryterium określone w usta-
wie o pomocy społecznej i których 
dochód nie przekracza 150% kryte-

rium dochodowego uprawniające-
go do skorzystania z pomocy spo-
łecznej tj.
•	 951,00 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej;
•	 771,00	zł	dla	osoby	w	rodzinie.

Bliższych informacji na temat 
pomocy żywnościowej udzielają 
pracownicy socjalni Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 tel. 
44 634 10 28 w. 25 oraz 44 634 15 
72 w. 25.

nowe kryteriA i wysokości świAdcZeń Z pomocy społecZnej

Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie in-
formuje, że z dniem 1 paździer-
nika 2015 r. ulegają zmianie 
kryteria dochodowe uprawniają-
ce do korzystania z pomocy spo-
łecznej, kwoty świadczeń pienięż-

nych z pomocy społecznej oraz 
kwota dochodu z 1 ha przelicze-
niowego.

Nowe kryteria i wysokości świad-
czeń kształtują się następująco:
1. Kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospoda-

rującej - 634 zł
b) dla osoby w rodzinie - 514 zł
2. Maksymalna kwota zasiłku sta-

łego - 604 zł
3. Kwota dochodu z 1 ha przeli-

czeniowego - 288 zł

Podstawa prawna: Roz-
porządzenie Rady Ministrów  
z dnia 14 l ipca 2015 r.  w spra-
wie z weryfikowanych kryte-
riów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej.
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obwiesZcZenie burmistrZA ZelowA
z dnia 18 września 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) podaje się do wiadomości wyborców 
informację o numerach oraz  granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   

Numer 
obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba  

Obwodowej Komisji Wyborczej 

1. 
Sołectwa: 
Bocianicha, Jamborek (Jamborek, Kolonia Karczmy), Karczmy (Karczmy, 
Kuźnica), Kociszew, Kolonia Kociszew, Pawłowa, Zabłoty, Zagłówki 

Szkoła Podstawowa w Kociszewie  
Kociszew nr 32 

2. 
Sołectwa: 
Grabostów (Grabostów, Kolonia Grabostów, Bominy), Bujny Księże, Bujny 
Szlacheckie, Dąbrowa, Ostoja (Ostoja, Kolonia Ostoja, Marszywiec), Grębociny, 
Kolonia Łobudzice, Łobudzice, Sromutka 

 
Gimnazjum w Łobudzicach  
Łobudzice nr 54 

 

3. 
Sołectwa: 
Wypychów (Wypychów, Krześlów, Podlesie), Wola Pszczółecka (Wola 
Pszczółecka, Faustynów), Łęki, Zalesie (Zalesie, Przecznia), Pszczółki, Walewice, 
Wygiełzów, Kurówek (Kurówek, Kurów), Chajczyny, Jawor 

Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie 
Wygiełzów nr 17 

4. 
Sołectwa: 
Janów (Janów, Tosin), Kolonia Pożdżenice (Kolonia Pożdżenice, Nowa Wola), 
Pożdżenice, Pukawica, Sobki 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pożdżenicach   
Pożdżenice nr 140 

5. 

Zelów ulice: 
Cmentarna, Jana Pawła II, Jana Kilińskiego, Nowy Rynek, Północna, Przejazd, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Złota (od ul. Dzielnej do ul. Północnej), Stefana 
Żeromskiego (od nr 1 do ul. Szkolnej), Bukowa, Górna, Leśna, Leśniczówka, 
Podleśna, Poprzeczna, Sosnowa, Wrzosowa, Zofii, Grzybowa, Kątna 
Sołectwo Zelówek 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie 
Zelów, ul. Kilińskiego nr 40 

 

6. 

Zelów ulice: 
Bujnowska, Dzielna, Harcerska, Krótka, Leśne Działy, Mikołaja Kopernika, 
Pabianicka, Plac Jarosława Dąbrowskiego, św. Anny, Wolności, Wschodnia, Złota 
(od ul. Dzielnej do ul. Wolności), Prosta, Piotrkowska, Lubelska, Łąkowa, 
Sportowa, Południowa, Jana Amosa Komeńskiego, Ogrodowa 
Sołectwo Mauryców 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie 
Zelów, ul. Piotrkowska  nr 12 
 
 

7. 

Zelów ulice: 
Tadeusza Kościuszki (od Placu Jarosława Dąbrowskiego do ul. Adama 
Mickiewicza), Poznańska (od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Adama 
Mickiewicza), Henryka Sienkiewicza, Wąska, ks. Józefa Stanka, Adama 
Mickiewicza 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie 
Zelów, ul. Kościuszki nr 40/42 

8. 

Zelów ulice: 
Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Tadeusza Kościuszki (od ul. Adama 
Mickiewicza do końca), Mieszka I, Poznańska (od Adama Mickiewicza do końca), 
Władysława Łokietka, Szkolna, Stefana Żeromskiego (od ul. Szkolnej do ul. 
Władysława Sikorskiego), Królewska 
Sołectwo Ignaców 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie 
Zelów, ul. Kościuszki nr 40/42 

9. 
Zelów ulice: 
Cegielniana, Ceramiczna, Płocka, Polna, Wesoła, Boczna, Stefana Żeromskiego (od 
ul. Władysława Sikorskiego do końca), Osiedle Płocka, Stefana Chrapkiewicza, 
Tadeusza Kunickiego, Herbertowska, Zachodnia, Władysława Sikorskiego 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie 
Zelów, ul. Żeromskiego  nr 51 

10. Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach 
Zabłoty nr 19 

 

Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 25 października 2015 r. otwarte będą w godzinach 700 - 2100 

 
Lokale obwodowych komisji wyborczych oznaczone symbolami są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczone do celów 
głosowania korespondencyjnego. 

 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której wpisany jest 
do rejestru wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2015 r.  

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 
mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 października 2015 r.  
 
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego stałego miejsca 
zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców  
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, w której wyborca czasowo przebywa składa się  
w urzędzie, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015 r. 
 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować 
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie 
gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r.  
 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca zobowiązany jest okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie 
tożsamości. 
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie do głosowania  
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, lub pod nr telefonu: 44 634 10 00.  
 

 
Burmistrz Zelowa 

 
                           ( - )  Urszula Świerczyńska  
 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 
1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180 i 1072. 
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5 nowych wiAt prZystAnkowych

burmistrZ informuje

Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

W ostatnim czasie na tere-
nie naszej gminy zamontowano 
5 nowych wiat przystankowych. 
W trzech miejscach (na Placu Dą-
browskiego - od strony parku, 
w Kurówku i Wygiełzowie przy 
Szkole Podstawowej) wiaty wy-
mieniono ze względu na zły stan 
techniczny, natomiast w dwóch 
pozostałych punktach (na Placu 
Dąbrowskiego - od strony apteki 
i w Kolonii Pożdżenice) powsta-

ły nowe. Wiaty wykonane są ze 
stalowych profili ocynkowanych, 
malowanych proszkowo na kolor 
zielony. Pokrycie wiat wykonane 
z przyciemnianego poliwęglanu 
komórkowego, ściany wykonane 
z blachy oraz szkła hartowanego. 
Koszt wykonania, dostawy i mon-
tażu powyższych wiat przystan-
kowych wyniósł 22 736,55 złotych 
brutto. Zadanie sfinansowano ze 
środków budżetu Gminy Zelów. 

ciekAwostki … jAk prAcują nAsi rAdni
Podczas sesji Rady Miejskiej  

w Zelowie w dniu 18 sierpnia br. 
po przegłosowaniu przez rad-
nych zmian w budżecie Gminy 
Zelów na 2015 rok i Wielolet-
niej Prognozie Finansowej,  Bur-
mistrz Zelowa poprosiła Prze-
wodniczącą Rady Agnieszkę 

First o udzielenie głosu. Zwró-
ciła się do radnego Tomasza Za-
jączkowskiego z pytaniem, co 
spowodowało, że się wstrzymał 
od głosowania, kiedy do budże-
tu i Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej wprowadzane były 
jedynie nowe zadania i pozy-

skane środki zewnętrzne. Być 
może coś budzi jego wątpliwo-
ści, gdyż może je ewentualnie 
wyjaśnić mu już po głosowaniu. 

Radny Tomasz Zajączkow-
ski – „po prostu tak chciałem się 
wstrzymać i się wstrzymałem”.  

(cytat z protokołu nr X/2015 

sesji Rady Miejskiej w Zelowie  
z dnia 18 sierpnia 2015 roku). 

I jak tu zrozumieć radnego, 
który powinien głosować zgod-
nie z interesem swoich wybor-
ców i dla dobra gminy, a głosuje 
– jak sam mówi – „bo tak chce”?

burmistrZ ZelowA ursZulA świercZyńskA prZyjmuje miesZkAńców  
codZiennie w GodZinAch prAcy urZędu miejskieGo

reAliZAcjA kolejnych ZAdAń inwestycyjnych

Podbudowa tłuczniowa i po-
trójna nawierzchnia emulsyjno-
-grysowa została wykonana na 

dwóch odcinkach dróg w Wygieł-
zowie (przy cmentarzu) i Ignaco-
wie. Łączna wartość tych robót 
wyniosła ponad 78 000 zł. 

Kolejne zakończone zadanie to 
„Modernizacja drogi Wypychów 
– Podlesie”. W ramach zadania 
wykonano podbudowę tłucznio-
wą oraz potrójną nawierzchnię 
emulsyjno-grysową, a na wysoko-
ści zajazdu nawierzchnię asfalto-
wą.  Długość wykonanej drogi 930 
mb. Zadanie, którego wartość wy-
niosła  238 094,54 zł, dofinansowa-
ne było ze środków budżetu woje-
wództwa łódzkiego. 

Do 29 września zakończono 
rozbudowę sieci wodociągowej 
w Maurycowie. Obecnie trwają 
prace związane z wykonaniem na-
wierzchni tłuczniowej. Wartość ro-
bót – 83 000 zł.

W ostatnich tygodniach, na ul. 
Wolności (odcinek od ul. Pabia-
nickiej do ul. Leśne Działy) trwa-
ły prace polegające na budowie 
kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej oraz sieci wodociągowej. Na 
wskazanym odcinku wykonana 
jest nawierzchnia tłuczniowa. Przy 
wykonaniu tej i innych tego typu 
inwestycjach w Gminie Zelów, 

sprawdzane są  grubości warstw 
wbudowywanego kruszywa. War-
tość robót wyniosła 363.914,86 zł. 

Zagospodarowany został tak-
że teren przy blokach na ulicy 
Szkolnej. Zakres prac obejmował 
karczowanie pni, wymianę kra-
wężników, uporządkowanie tere-
nu, sianie trawy, wykonanie ogro-
dzenia, utwardzenie kostką alejek 
pod ławki i stojaki na rowery.  Na-
stępnym etapem przewidzianym 
do wykonania w roku bieżącym, 
będzie zamontowanie elemen-
tów placu zabaw. Wartość robót - 
33 087 zł. 

Zgodnie z założeniami budżetu na 2015 rok, na terenie Gminy Zelów sukcesywnie prowadzone są kolejne za-
dania inwestycyjne. Obecnie część z nich jest wykonana i zgłoszona do odbioru, inne z kolei są na ukończeniu. 
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Długotrwały brak opadów at-
mosferycznych i bardzo wysokie 
temperatury powietrza docho-
dzących do + 38 °C  miały bardzo 
niekorzystny wpływ na produk-
cję rolną także w Gminie Zelów.

Jednakże prowadzony mo-
nitoring tego zjawiska ( na po-
trzeby Ministerstwa Rolnictwa) 
przez Instytut  Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach do-
piero w raporcie nr 9 opubli-
kowanym w dniu 24 sierpnia 
wskazano zagrożenie suszą at-

mosferyczną na terenie Gmi-
ny Zelów dla następujących 
upraw:  kukurydza, użytki zie-
lone, rośliny strączkowe, warzy-
wa, ziemniaki, krzewy owocowe   
(aronia, malina).

Było to podstawą do przy-
stąpienia Komisji Gminnej do 
szacowania strat powstałych  
w tych uprawach.

Do Urzędu Miejskiego w Ze-
lowie wpłynęło od rolników 
116 wniosków o oszacowanie  
powstałych  w ich gospodar-

stwach strat z tego tytułu.
W wyniku dokonanych przez 

Komisję Gminną szacunków  
w 55 gospodarstwach  straty su-
szowe przekroczyły 30% śred-
niej wartości produkcji gospo-
darstwa z ostatnich trzech lat.

Zgodnie z Uchwałą Nr 
147/2015r  Rady Ministrów  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. w spra-
wie ustanowienia programu 
pomocy dla rolników i produ-
centów rolnych, którzy ponieśli 
szkody w gospodarstwach rol-

nych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej spowodowanej 
wystąpieniem w 2015r suszy, 
rolnicy ci mogli:
•	 ubiegać	 się	 o	 udzielenie	

pomocy finansowej udzielanej 
przez ARiMR (Biuro Powiatowe 
w Bełchatowie) 
•	 wnioskować	 o	 umorzenie	

lub odroczenie składek na ubez-
pieczenia społeczne w KRUS
•	 ubiegać	 się	 o	 kredyt	prefe-

rencyjny na odtworzenie pro-
dukcji rolnej.

informAcje
teGorocZnA AurA nie sprZyjAłA rolnikom Gminy Zelów

bieżące utrZymAnie dróG Gminnych 
Na terenie Gminy Zelów roz-

poczęły się prace związane  
z bieżącym utrzymaniem dróg, 
w ramach których planuje się 
dostawę wraz z wbudowaniem 
kruszyw na drogi gminne oraz 
równanie i profilowanie za po-
mocą samojezdnej równiarki 
drogowej oraz w przypadku na-
wierzchni bitumicznych napra-
wę ubytków przy użyciu emul-
sji modyfikowanych i grysów 
bazaltowych. Ponadto, w trak-
cie realizacji są prace związane  
z konserwacją rowów. W chwi-
li obecnej prace wykonane są 
w miejscowościach: Kurówek, 
Chajczyny, Wygiełzów, Kol. Ko-

ciszew, Zagłówki 
i Zelów - Pożdże-
nice. Następny 
etap prac pole-
gający na odno-
wieniu rowów 
planowany jest 
w Grębocinach, 
F a u s t y n o w i e  
i Pawłowej. Sys-
tematyczna kon-
serwacja rowów 
przyczynia się 
do poprawy sta-
nu technicznego 
dróg i odprowa-
dzenia wód opa-
dowych. 

 co prZysłuGuje w rAmAch opłAty śmieciowej
W nawiązaniu do licznych pytań 

mieszkańców dotyczących opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na terenie Gminy Zelów 
informujemy, że w ramach uisz-
czanej opłaty, Mieszkańcy mogą 
oddać każdą ilość wytworzonych 
odpadów. Każdy z Mieszkańców 
może zgłosić  do Urzędu Miejskie-
go w Zelowie potrzebę dostarcze-

nia dodatkowego pojemnika.
Wysokość stawki nie jest bez-

pośrednio związana, ani z ilo-
ścią odpadów odbieranych z po-
szczególnych nieruchomości, 
ani też z częstotliwością odbioru.   
Z pobranych opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
gmina pokrywa wszystkie kosz-
ty funkcjonowania systemu na 

swoim terenie, w tym: koszty od-
bioru, transportu, zbierania, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, koszty tworzenia  
i utrzymania punktów selektyw-
nej zbiórki odpadów, koszty obsłu-
gi administracyjnej tego systemu, 
edukację ekologiczną. Zgodnie  
z założeniami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 

system gospodarki odpadami ko-
munalnymi ma być systemem sa-
mofinansującym się. Ustawodaw-
ca nie dopuszcza takiej możliwości, 
aby gmina zarabiała na tych opła-
tach, a co więcej, wpływy z opłat 
nie mogą być przeznaczone na 
inne cele niż te, które są związane  
z pokrywaniem kosztów funkcjo-
nowania systemu.

16 września w Instytucie Eu-
ropejskim w Łodzi, Marszałek 
Województwa Łódzkiego zorga-
nizował konferencję podsumo-
wującą projekt „Łódzkie nabiera 
prędkości”. Konferencja była po-
łączona z podpisaniem deklaracji 
pomiędzy Województwem Łódz-
kim a partnerami regionalnymi 

na rzecz budowania międzyna-
rodowej sieci współpracy. Gmi-
na Zelów także zadeklarowała 
chęć współpracy z Regionalnym 
Biurem Województwa Łódzkie-
go w Brukseli na rzecz rozwoju, 
kreowania i wzmacniania inte-
gracji z partnerami w Unii Euro-
pejskiej. Tym samym wyraziliśmy 

wolę ustanowienia partnerskich 
i przyjacielskich relacji przy reali-
zacji wspólnych działań, projek-
tów i dokonań. W szczególno-
ści podejmowane działania będą 
zmierzać do: zwiększenia liczby 
inwestycji zagranicznych i rozwo-
ju,  promocję rozwiązań w dzie-
dzinach będących w prioryteto-

wym zainteresowaniu partnerów 
poprzez wsparcie w pozyskiwa-
niu informacji, promocję specja-
lizacji regionalnych oraz kluczo-
wych dla partnerów w obszarach 
tj. turystyka, gospodarka, innowa-
cje, sport, edukacja, ochrona śro-
dowiska, nowoczesne społeczeń-
stwo obywatelskie. 

deklArAcjA współprAcy nA rZecZ roZwoju
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GrAnty dlA sZkół
Grupa inicjatywna „SP Bujny” 

działająca przy Szkole Podstawo-
wej im. mjr H. Sucharskiego w Buj-
nach Szlacheckich pozyskała fun-
dusze na realizację opracowanego 
projektu „Bezpieczni rowerzyści to 
nasza wspólna sprawa”. W ramach 
projektu uczniowie, rodzice oraz 
społeczność lokalna będą mogli 
korzystać z mobilnego miasteczka 
ruchu drogowego celem nabycia 
umiejętności czy też w przypad-

ku osób dorosłych przypomnienia 
przepisów ruchu drogowego. Mo-
bilne miasteczko przyczyni się  do 
zwiększenia bezpieczeństwa ro-
werzystów  na drogach . Podczas 
projektu odbywać się będzie sze-
reg zajęć edukacyjnych o tematy-
ce bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Zaplanowano też wiele 
konkursów, a na laureatów czekają 
atrakcyjne nagrody. 

Z kolei, grupa inicjatywna „Pra-

cusie” przy Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Wygieł-
zowie pozyskała fundusze na pro-
jekt „Atrakcyjne i bezpieczne mass 
media”. W ramach projektu dzie-
ci wraz z rodzicami rodzice będą 
się bawić wspólnym tworzeniem 
gazetek, broszur czy etiud filmo-
wych.  Podsumowaniem projek-
tu będzie happening oraz obcho-
dy Dni Bezpiecznego Internetu  
i Środków Masowego Przekazu. 

Do udziału w przedsięwzięciu zo-
stanie zaproszona lokalna społecz-
ność. 

Większość działań związanych 
z realizacją tych dwóch projektów  
będzie sfinansowana ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie IX” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne „Razem”. 

nAukA pływAniA w rAmAch dofinAnsowAniA
Dzieci z Przedszkola Samorządo-

wego Nr 4 w Zelowie biorą udział 
w projekcie Grant na lepszy start 
współfinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich realizowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej pod hasłem: „Woda mój 
przyjaciel”- zajęcia rekreacyj-
ne na basenie z elementami na-
uki pływania dla dzieci 3-6-let-
nich z terenu Gminy Zelów”.  
W ramach zadania odbędzie się 
10 zajęć rekreacyjnych z elemen-
tami nauki pływania dla 25 dzieci 
3-6-letnich wspólnie z rodzicami 
na basenie przy Hotelu Wodnik w 

Słoku k/Bełchatowa. Instruktor po-
prowadzi zajęcia z dziećmi, którym 
towarzyszyć będą rodzice. Rodzice 
poprzez wspólne działanie i obser-
wację nabędą umiejętności nauki 
swoich dzieci zachowania w wo-
dzie i elementów pływania. Przed 
każdym zajęciem odbędą się poga-
danki dla dzieci i rodziców z zakre-
su bezpiecznego zachowania się w 
wodzie zarówno na basenie jak i na 
otwartych zbiornikach wodnych.

Celem projektu jest:
1. Wspieranie i upowszechnia-

nie kultury fizycznej wśród dzieci 
3-6-letnich i ich rodziców z terenu 
Gminy Zelów

2. Tworzenie warunków rów-
nych szans edukacyjno - kultural-
nych poprzez udzielenie wsparcia 
rodzicom dzieci 3-6-letnim

3. Zwiększenie uczestnictwa 
dzieci z małego miasteczka w za-
jęciach na basenie.

4. Popularyzacja pływania jako 
dyscypliny sportowej korzystnie 
wpływającej na wszechstronny 
rozwój psychofizyczny dziecka.

5. Profilaktyka wad postawy  
u dzieci.

6. Oswojenie się z wodą oraz 
nauka podstawowych technik pły-
wackich.

7. Przygotowywanie dzieci do 

korzystania w przyszłości z otwar-
tych akwenów wodnych.

8. Umożliwienie dzieciom 
różnorodnych form aktywności  
w trosce o ich zdrowie i sprawność 
fizyczną.

 Całkowity koszt projektu – 5 
700 zł, z czego dofinansowanie 
w ramach dotacji wynosi 5 000 
zł oraz udział własny 700 zł. Czas 
trwania projektu: od 15 czerwca 
2015r. do 30 listopada 2015r. Pro-
jekt realizowany jest przez Gru-
pę nieformalną „TRÓJKA” w skład, 
której wchodzą: Marzenna Tokar-
czyk, Agnieszka Kopala i Magdale-
na Kardas.

AwAnse ZAwodowe dlA pedAGoGów
Trzech pedagogów z Zelowa 

otrzymało awanse zawodowe. 
28 sierpnia w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie, Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska wręczyła im akty 
nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego. 
Awans uzyskały: Jacek Pawełoszek 
- nauczyciel wychowania fizyczne-
go w Szkole Podstawowej nr 2 w Ze-
lowie, Agnieszka Stępnik - nauczy-
ciel fizyki i przyrody w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Zelowie, Łu-
kasz Maciejewski - nauczyciel pla-
styki, muzyki i zajęć artystycznych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie. Akty nadania pod-
wyższają status zawodowy nauczy-
ciela i otwierają drogę do uzyskania 
kolejnego stopnia awansu nauczy-
ciela dyplomowanego. Dokument 
ten świadczy o poszerzeniu i po-
głębieniu przez nauczyciela wiedzy  
i umiejętności zawodowych.
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ZmAGAniA sportowe mAłych olimpijcZyków

Pod koniec września na kom-
pleksie boisk „Orlik” przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Zelowie po 
raz pierwszy odbyła się Gminna 
Olimpiada Sportowa Przedszko-
laków. Pięcio i sześciolatkowie  
z przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych z gminy Zelów rywali-
zowali ze sobą w trzech konkuren-
cjach lekkoatletycznych: biegu na 

dystansie 40 m, skoku w dal z miej-
sca i rzucie piłeczką palantową. 
Podczas zawodów, nasi mali spor-
towcy wykazali się dużą sprawno-
ścią fizyczną, a także sportową wa-
lecznością, jak na olimpijczyków 
przystało. Złote, srebrne i brązo-

we medale zawisły na szyjach naj-
lepszych zawodników.  Serdeczny 
uścisk dłoni i wręczony pamiątko-
wy dyplom przez Dyrektora Szkoły 
Jana Kozłowskiego zwiększył ran-
gę zwycięstwa. Najlepszymi olim-
pijczykami Gminy Zelów zostali:

w biegu na dystansie 40 m  
w kategorii dziewcząt: I miejsce – 
Magdalena Malinowska z oddziału 

przedszkolnego Szkoły Podstawowej 
w Wygiełzowie, II miejsce – Hanna 
Bednarek z oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej w Kociszewie, III 
miejsce – Natalia Zajączkowska z od-
działu przedszkolnego Szkoły Pod-
stawowej w Wygiełzowie;

w biegu na dystansie 40 m  
w kategorii chłopców: I miejsce – 
Oskar Żyszkiewicz z oddziału przed-
szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4  
w Zelowie, II miejsce – Bartosz Gu-
zicki z oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej w Wygiełzo-
wie, III miejsce – Bartosz Majewski 
z oddziału przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie; 

w rzucie piłeczką palantową 
w kategorii dziewcząt: I miej-
sce – Marita Markowiak z oddzia-
łu przedszkolnego Szkoły Podsta-
wowej nr 4  w Zelowie, II miejsce 
– Weronika Maciejewska z oddzia-
łu przedszkolnego Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie, III miejsce 
-  Nikola Chełmik z oddziału przed-
szkolnego Szkoły Podstawowej  
w Kociszewie; 

w rzucie piłeczką palantową 
w kategorii chłopców: I miejsce 
– Kuba Pawełoszek z Przedszko-
la Samorządowego nr 4 w Zelo-
wie, II miejsce – Bartosz Majew-
ski z oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ze-
lowie, III miejsce – Oskar Olejnik  
z  Przedszkola Samorządowego  
nr 1 w Zelowie;

w skoku w dal z miejsca  
w kategorii dziewcząt: I miejsce 
– Natalia Zajączkowska z oddzia-
łu przedszkolnego Szkoły Pod-
stawowej w Wygiełzowie, II miej-
sce – Magdalena Malinowska  
z oddziału przedszkolnego Szko-
ły Podstawowej w Wygiełzo-
wie, III miejsce – Natalia Lasocka  
z oddziału przedszkolnego Szko-
ły Podstawowej nr 4  w Zelowie;

w skoku w dal z miejsca w ka-
tegorii chłopców: I miejsce Jan 
Jersak z Przedszkola Edukacyjne-
go w Zelowie, II miejsce – Tobiasz 
Kowalski z oddziału przedszkolne-
go Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich, III miejsce – Bartosz 
Majewski z oddziału przedszkol-
nego Szkoły Podstawowej nr 2  
w Zelowie.

Serdecznie dziękujemy młodym 
zawodnikom za włożony trud i ży-
czymy dalszych sukcesów. Organi-
zatorem olimpiady był Uczniowski 
Klub Sportowy „Czwórka” i Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Zelowie. Fun-
datorem nagród dla małych olim-
pijczyków była Burmistrz Zelowa  
Urszula Świerczyńska.

nowy seZon piłkArski Zks włókniArZ

 W sierpniu ZKS Włókniarz Ze-
lów rozpoczął nowy sezon ligo-
wych rozgrywek piłkarskich. Już 
15 sierpnia nasza drużyna IV ligi 
rozegrała pierwszy mecz ze Stalą 
Głowno, który zakończył się zwy-
cięstwem 2:1. Z kolei, 19 sierpnia 
byliśmy gospodarzami szczegól-
nego meczu z RTS Widzew Łódź, 
który zgromadził na płycie sta-
dionu komplet kibiców nie tylko 

z Zelowa, ale także z całej Polski. 
Swoją obecnością mecz uświet-
nili: prezes PZPN Zbigniew Boniek, 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Agnieszka First, Zastępca 
Burmistrza  Agnieszka Mysłowska, 
prezes ŁZPN Edward Potok, prezes 
OZPN Stanisław Sipa oraz przed-
stawiciele  zarządu RTS „Widzew”. 
Niestety zelowska drużyna prze-

grała 0:2. Po pierwszych meczach 
sytuacja w IV lidze stała się nie-
zwykle trudna, m.in. ze względu 
na liczne kontuzje zawodników. 
Piotr Boczkiewicz i Gabriel Perka 
zostali wyeliminowani z rozgry-
wek. Kolejnym kontuzjowanym 
zawodnikiem był Kacper Świątek. 
Po 11. kolejce, ZKS Włókniarz zaj-
muje 10. miejsce (na 20 drużyn) w 
tabeli rozgrywek z 16 pkt.

Bardzo duże zainteresowanie 
grą w piłkę nożną w ZKS Włók-
niarz jest obecnie wśród młodych 
chłopców i dziewcząt. Tak wiele 
drużyn młodzieżowych biorących 
udział w rozgrywkach piłkarskich 
nie było w klubie od wielu lat. Na 
przełomie sierpnia i września roz-
grywki rozpoczęły takie drużyny 
jak: „junior młodszy”, „trampkarz”, 
„młodzik młodszy” oraz „Orlik”. 
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