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Po raz kolejny Gmina Zelów wzię-
ła udział w rankingu samorządów 
Rzeczpospolitej. W tegorocznej 
edycji  zajęła zaszczytne 27. miejsce 
na 100 najlepszych gmin w Polsce 
w kategorii „Najlepsza Gmina Miej-
ska i Miejsko-Wiejska”, i tym samym 
uplasowała się na pierwszym miej-
scu w województwie łódzkim. Jest 
to jeden z najwyższych awansów  
w rankingu (o 34 miejsca) w po-
równaniu do roku 2012. Ranking 

Samorządów Rzeczpospolitej jest 
jednym z najbardziej prestiżo-
wych rankingów ogólnopolskich. 
W gronie 100 nagrodzonych sa-
morządów znalazły się te, które 
najlepiej dbają o rozwój i polep-
szenie warunków życia mieszkań-
ców biorąc pod uwagę bez-
pieczeństwo finansowe swojej 
jednostki. Przy ocenie wzięto pod 
uwagę różnorodne kryteria m.in. 
sytuację finansową, pozyskiwa-

nie środków unijnych, udział wy-
datków na organizacje pozarzą-
dowe, a także wyniki uczniów klas 
szóstych szkół podstawowych  
i gimnazjalnych, ilość wydanych 
decyzji administracyjnych, w tym 
zaskarżonych oraz uchylonych. 
Kryterium, w którym Gmina Ze-
lów zdobyła  najwięcej punktów 
to sytuacja finansowa (42,90 na 
49,69 uzyskanych punktów przez 
lidera). Wysoka pozycja w Ran-

kingu Samorządów Rzeczpospo-
litej jest najlepszym potwierdze-
niem dobrej kondycji jednostki 
samorządu terytorialnego i dowo-
dem na profesjonalizm zarządza-
nia gminą. Uroczysta gala wrę-
czenia wyróżnień dla najlepszych 
samorządów w trzech kategoriach: 
gminy wiejskie, gminy miejskie  
i miejsko-wiejskie i miasta na pra-
wach powiatu, odbyła się w War-
szawie w lipcu br.

Dnia 24 sierpnia o go- 
dzinie 18.00 na placu 
Dąbrowskiego w Zelo-
wie odbył się koncert 
folklorystycznej grupy 
Cimbálová muzika Klo-
bučan w skład której 
wchodzą przedstawicie-
le partnerskiej gminy Ze-
lowa z miejscowości Va-
lašské Klobouky.

Licznych kompozycji muzycz-
nych wysłuchali przybyli Miesz-
kańcy Gminy Zelów, przedstawi-
ciele władz samorządowych obu 
partnerskich gmin w tym starosta 
Valašských Klobouk Dalibor Ma-
niš oraz Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska. Na zakończenie 
artyści zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami. Mieszkańcy Gminy 
Zelów mieli okazję znaleźć się bli-

żej kultury i sztuki czeskiej, a tak-
że podziwiać ludowe tańce i stro-
je Klobučan. Po występie, przybyli 
goście obejrzeli wystawę poświę-
coną ich miejscowości znajdującą 
się w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Zelów im. Adama Mickie-
wicza. Dzień później folklorystycz-
na grupa wystąpiła także na Do-
żynkach Powiatowych w Łękińsku.

   Już po raz kolejny Kolo-
ry Polski zabrzmiały w Zelowie. 
W ramach 14. Wędrownego Fe-
stiwalu Filharmonii Łódzkiej w 
zelowskim Kościele Ewange-
licko-Reformowanym, dnia 10 
sierpnia odbył się koncert „Cel-
lo Fun” będący polską premierą 
Suity na wiolonczelę i trio jaz-
zowe dokonaną przez czterech 
młodych, niezwykle utalentowa-
nych muzyków. Klimatycznych 
kompozycji wysłuchali licznie 
przybyli Mieszkańcy zarówno 
Gminy Zelów, jak i całego wo-
jewództwa łódzkiego, przedsta-

wiciele władz samorządowych 
w tym Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska oraz zaproszeni 
goście m.in. Wojewoda Łódzki 
Jolanta Chełmińska. 

Ponadto, w ramach festiwalu 
odbyło się także spotkanie z pisa-
rzem i dziennikarzem Mariuszem 
Szczygłem „Gdyby kultura czeska 
zakażała”. Spotkaniu towarzyszy-
ła prelekcja i wiele opowieści.  
Dla chętnych w Klubie Czeskim 
w Zelowie zorganizowano także 
szybki kurs języka czeskiego.

Telefon alarmowy 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Straż Pożarna 998 
Policja Zelów 997
Dyżurny 44 634 14 77
Komendant 44 634 12 83
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

•	 Urząd Miejski w Zelowie  
 44 634 10 00
•	 OSP w Łobudzicach  
 44 634 15 88
•	 Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy 
 Społecznej w Zelowie  
 44 634 10 28
•	 Powiatowy Urząd Pracy 
 Filia w Zelowie 44 364 10 66
•	 NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18 

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

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

GMiNA ZELóW NAjLEpSZA W WojEWóDZTWiE W prESTiŻoWyM 
rANkiNGu rZECZpoSpoLiTEj

CiMBáLová MuZikA kLoBučAN ZABrZMiAŁA W ZELoWiE

ZA NAMi 14. WęDroWNy FESTiWAL FiLhArMoNii ŁóDZkiEj

WyDArZENiA
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Bogaty w atrakcje program 
Dni Zelowa 2013 zgromadził na 
stadionie ZKS „Włókniarz” wie-
lu mieszkańców nie tylko Gmi-
ny Zelów, ale także okolicznych 
miejscowości. Podczas pierwsze-
go dnia na zelowskiej scenie go-
ściły zespoły takie jak: NOWATOR,  
DrGREE czy BAYER FULL.

Impreza przewidywała także 
liczne atrakcje dla najmłodszych 
Mieszkańców m.in. program ar-
tystyczny „Piraci kapitana Haka”. 
Dużą popularnością cieszył się 
również piknik ekologiczny, na 
który Gmina Zelów pozyskała do-
tację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi.

Imprezami towarzyszącymi so-
botnich uroczystości był Zelow-
ski Wakacyjny Finał Ligii Piłki Noż-
nej o Puchar Burmistrza Zelowa  

i Przewodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego Marka Ma-
zura oraz kino 5D.

Drugi dzień rozpoczął się ob-
chodami Dożynek Gminnych.  
Po Mszy świętej dziękczynnej  
w Kościele M.B. Częstochow-
skiej korowód dożynkowy w asy-
ście pocztów sztandarowych, 
delegacji wieńcowych, orkie-
stry dętej OSP Zelów oraz za-
proszonych gości w uroczystym 
przemarszu udał się na stadion 
ZKS „Włókniarz”, gdzie nastąpiła 
część oficjalna. Jednym z jej ele-
mentów było symboliczne dzie-
lenie się dożynkowym chlebem.  

   W tym roku zostało wyróżnio-
nych także czterech rolników  
z terenu Gminy Zelów.

Na dożynkowej scenie poza 
wieloma formacjami muzyczny-
mi zaprezentowały się także lo-
kalne zespoły artystyczne: zespół 
ludowy Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich Kurówek-Kurów, Ka-
pela Podwórkowa „NASZA”, ze-

spół śpiewaczy „ZELOWIACY”. 
   Gwiazdą wieczoru był zespół MY-
SLOVITZ. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się rozmaite stoiska 
wystawiennicze, w tym stoisko 
Gminy Zelów. W niedzielę moż-
na było również spędzić wieczór 
w obserwatorium astronomicz-
nym przy ZSO w Zelowie, a tak-
że ponownie odwiedzić kino 5D. 

 W minionym tygo-
dniu odbył się ostatni już 
koncert z serii XIX letnich 
koncertów festiwalowych 
Zelów 2013. Podczas fina-
łowego spotkania w ko-
ściele M.B. Częstochow-
skiej w Zelowie wystąpiła 
mezzosopranistka Alicja 
Węgorzewska, której na 
organach towarzyszył Ro-
bert Grudzień. Muzyczne 
propozycje autorstwa 
niezwykle utalentowane-

go duetu spotkały się z ogromną 
aprobatą publiczności wśród któ-
rej znaleźli się: Wojewoda Łódz-
ki Jolanta Chełmińska, Burmistrz 
Zelowa Urszula Świerczyńska, 
Mieszkańcy Gminy Zelów oraz 
zaproszeni goście.  

Dziewiętnaste koncerty festi-
walowe były znakomitą okazją 
nie tylko to integracji Mieszkań-
ców Gminy Zelów, ale również 
do obcowania z różnorodną kul-
turą, której poznanie jest jednym 
z najważniejszych elementów dla 

zelowskiej, wielokulturowej spo-
łeczności.  Wachlarz tematyczny 
tegorocznych spotkań w towa-
rzystwie rozmaitych interpretacji 
oraz bogatej oprawy muzycznej 
zapewnił przybyłym wiele arty-
stycznych przeżyć.

 Tegoroczne Koncerty zostały 
zorganizowane przy współpra-
cy Roberta Grudnia - honorowe-
go obywatela Gminy Zelów oraz 
XXVI Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Organowej i Kame-
ralnej Radom-Orońsko 2013.

DNi ZELoWA 2013

FiNAŁ LETNiCh koNCErTóW FESTiWALoWyCh 2013 
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Po gminnych i powiatowych 
obchodach święta plonów przy-
szedł również czas na parafialne 
podsumowania rolniczego tru-
du. Pierwszego dnia września  
w parafii p.w. Nawiedzenia NMP 
w Wygiełzowie oraz w para-
fii p.w.  Św. Wawrzyńca w Łobu-
dzicach odbyły Dożynki Parafial-
ne. Podczas uroczystych Mszy 
Świętych dziękowano za urodzaj 
i zrodzone przez ziemię plony. 
Na ręce rolników przekazano sło-

wa wdzięczności i uznania za za-
angażowanie w pracę na roli,  
a także życzenia wytrwałości na 
nadchodzący rok prac polowych. 
Tegoroczne dziękczynienie za 
plony połączone było z nadzie-
ją na urodzaj podczas przyszłych 
żniw. W nabożeństwach uczest-
niczyli licznie zgromadzeni 
Mieszkańcy Gminy Zelów oraz 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych. 

DoŻyNki pArAFiALNE 2013

Pięćdziesiąt lat - właśnie takim 
stażem małżeńskim może pochwa-
lić się aż 10 kolejnych par z terenu 
Gminy Zelów, które w tym roku 
obchodziły zaszczytne złote gody.  
Z okazji jubileuszu, dnia 4 września 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ze-
lowie odbyła się kameralna uroczy-
stość, podczas której w obecności 
zaproszonych gości Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska wrę-
czyła wszystkim parom Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadane przez Prezydenta RP.
Niecodzienną ceremonię uświe- 

tnił również występ wokalny We-
roniki Wodzińskiej i Kingi Kubik - 
uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 
2. Nie zabrakło także wielu życzeń  
i prezentów.

Wśród dostojnych jubilatów 
znaleźli się: Henryk i Wiesława 
Biesaga, Jan i Zdzisława Cieniew-
scy, Stefan i Marianna Daroch, Zbi-
gniew i Stanisława Dąbrowscy, 
Roman i Krystyna Łazutka, Józef  
i Radzisława Olejniczak, Zdzisław 
i Janina Pawełczyk, Zenon i Maria 
Stawscy, Stanisław i Krystyna Szyj-
ka, Ryszard i Wiesława Tokarczyk.

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL

Tydzień po Dożynkach Gmin-
nych, Zelów gościł na Dożynkach 
Powiatowych, które w tym roku 
odbyły się w Łękńsku.

Jednym z elementów uroczy-
stości był przemarsz korowodu 

dożynkowego, w którym Gminę 
Zelów reprezentowało Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich Kurówek-
-Kurów. 

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się także stoisko promocyj-

ne Gminy Zelów, na którym moż-
na było skosztować lokalnych przy-
smaków.

Zelowską społeczność repre-
zentowała również folklorystycz-
na grupa Cimbálová muzika 

Klobučan z partnerskiej Gminy 
Valašské Klobouky w Republi-
ce Czeskiej, która na zaproszenie 
Starostwa Powiatowego wystąpi-
ła na dożynkowej scenie.

ZELóW NA DoŻyNkACh poWiAToWyCh
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BEZpŁATNA ŻyWNość DLA 
MiESZkAŃCóW GMiNy ZELóW

uChWAŁy poDjęTE NA XL SESji rADy MiEjSkiEj

WAŻNE DLA MiESZkAŃCóW

W drugiej połowie sierpnia 
pracownicy Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zelowie w siedzibie Gminnej 
Spółdzielni „SCH” wydawali ko-
lejną już w tym roku partię żyw-
ności. O otrzymaniu bezpłatnych 

produktów w ramach programu 
PEAD decydowało kryterium do-
chodowe. 

Dwie nowe ulice w Zelowie

Królewska i Ogrodowa – to 
dwie nowe nazwy ulic, które zo-
stały nadane uchwałą Rady Miej-
skiej w dniu 29 sierpnia 2013 
roku. Pierwsza z nich znajdu-
je się w obrębie 7 Zelowa (dz. 
Nr 681/3) tuż przy oś. Piastów.  
Z kolei, druga łączy ul. Wolności 
i ul. Piotrkowską (obręb 12, dz. 
Nr 189/1). Nadanie nazw ulicom 
uporządkuje Mieszkańcom wy-
dzielonych działek załatwianie 
spraw oraz ułatwi zlokalizowanie 
nieruchomości przez m.in. Pogo-
towie Ratunkowe, Straż Pożarną 
czy Policję. W zasięgu tych ulic 
powstały nowe budynki miesz-
kalne, a część z nich już jest za-
mieszkała. 

Zmiany w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej

Zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej dokonano zarów-
no po stronie planu dochodów, 

jak i planu wydatków budżetu 
Gminy Zelów na rok 2013. Zmia-
nie uległa wysokość planu do-
chodów bieżących oraz wyso-
kość planu wydatków bieżących 
i majątkowych wynikających ze 
zwiększenia dotacji celowych.  
W wykazie przedsięwzięć plan 
zadania pn. „Modernizacja parku 
przy ul. Poznańskiej w Zelowie” 
zwiększono o 1 000,00 zł.

Zmiany z budżecie  
Gminy Zelów

Zmiany zaszły także w budże-
cie Gminy Zelów na 2013 rok. Do-
chody budżetowe zwiększone 
zostały o 103 019,00 zł. Po zmia-
nach budżet kształtuje się nastę-
pująco: plan dochodów – 58 522 
609,33 zł, plan wydatków – 64 
044 609,33 zł. 

Zaciągnięcie pożyczki

Podjęcie kolejnej uchwały rzu-
tującej na finanse gminy dotyczy-

ło zaciągnięcia pożyczki z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 
na wyprzedzające finansowanie  
w ramach PROW 2007-2013. 
Jest to konsekwencją tego, że 
na zadanie „Budowa wodocią-
gów we wsiach Pszczółki, Wola 
Pszczółecka i Walewice” Gmina 
Zelów otrzymała dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej. 
Pożyczka zostanie zaciągnięta  
w latach 2013-2014 (w 2013 – do 
kwoty 291 200,00 zł, w 2014 – do 
kwoty 370 600,00 zł). Kwota po-
życzki stanowi wyprzedzające fi-
nansowanie i będzie spłacona po 
otrzymaniu środków z budżetu 
Unii Europejskiej. 

Zmniejszenie kwoty 
pożyczki długoterminowej

Zmieniono także uchwałę 
(podjętą w marcu br.) dotyczącą 
zaciągnięcia pożyczki długoter-
minowej z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi, co jest 

konsekwencją zmiany wysokości 
pożyczki, jaką Gmina Zelów za-
ciągnie na zadanie „Budowa wo-
dociągów we wsiach Pszczół-
ki, Wola Pszczółecka i Walewice”.   
W związku z tym, że na to zada-
nie gmina otrzymała dofinanso-
wanie ze środków unijnych, kwo-
ta pożyczki może wynosić 218 
700,00 zł, a nie jak wcześnie pla-
nowano 1 000 000,00 zł. 

Grębociny mają 
nowego sołtysa

W związku ze złożoną rezy-
gnacją z funkcji sołtysa Grę-
bocin Krzysztofa Adamczyka,  
w dniu 17 lipca br. w sołectwie 
odbyły się ponowne wybory. No-
wym sołtysem został Stanisław 
Nabożny. W związku z powyż-
szym, niezbędne było podjęcie 
nowej uchwały dotyczącej po-
boru podatków w drodze inka-
sa oraz wyznaczenia inkasentów  
i określenia wynagrodzenia za in-
kaso. 
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Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

BurMiSTrZ iNForMujE
iNForMACjA o opŁATACh ZA śMiECi

Burmistrz Zelowa przypomina o terminowych opłatach  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zelów.

Opłaty należy uiszczać bez wezwania do dnia 10 każdego miesiąca  
(za miesiąc poprzedni) u sołtysów (tereny wiejskie), 

w kasie Urzędu Miejskiego  
lub na rachunek bankowy:

BS Bełchatów o/Zelów
97 8965 1018 2002 0070 0072 0011

Minęły już prawie trzy lata, od 
kiedy objęłam stanowisko Burmi-
strza Zelowa. W trakcie kampanii 
wyborczej obiecałam mieszkań-
com gminy, że będę informo-
wała ich o wszystkich ważnych 
sprawach, zarówno tych trud-
nych, jak i tych przyjemnych.  
W związku ze śledztwem prze-
prowadzonym przez CBA i Pro-
kuraturę Okręgową w Piotrkowie 
Trybunalskim przeciwko mnie, 
nie mogłam o tym pisać do chwi-
li zakończenia postępowania  
z uwagi na tajemnicę śledztwa. 
Kilkakrotnie ukazywały się na ten 
temat jedynie krótkie informacje 
prasowe. Postępowanie zostało 
wszczęte na podstawie anonimu, 
którego kilka fragmentów Pań-
stwu przytoczę:

„Pragnę poinformować o po-
ważnych nieprawidłowościach, 
mających wszelkie cechy prze-
stępstw, jakich dopuszcza się  
w swojej działalności burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska. Moim 
zdaniem opisane niżej nieprawi-
dłowości mają jednoznacznie pod-
łoże korupcyjne, dlatego też in-
formuję o nich Waszą instytucję 
(…). Rzecz dotyczy wydatkowania  
w roku 2011 z budżetu Gmi-
ny Zelów środków na remon-
ty dróg gminnych” – donos pi-
sany w tym stylu wpłynął  
w lutym 2012 r. do CBA w Łodzi.  
W piśmie tym wykorzystano treść 

dokumentów, które musiały być 
pozyskane z urzędu i opisano je 
w tendencyjny sposób.

Warto nadmienić także, że  
w 2011r. bieżącym utrzyma-
niem dróg w Urzędzie Miejskim 
w Zelowie zajmował się ten sam 
pracownik (z wieloletnim do-
świadczeniem), który robił to za 
czasów poprzedniego burmi-
strza Sławomira Malinowskiego. 
Po objęciu stanowiska Burmi-
strza Zelowa przeprowadziłam 
wiele niezbędnych zmian orga-
nizacyjnych w urzędzie. Jedną  
z moich pierwszych decyzji  
w tym zakresie było rozdzie-
lenie Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Inwestycji. Panował 
tam wówczas niesamowity cha-
os, dokumenty znajdowały się 
wszędzie m.in. na podłodze i na 
oknie. Nie mogłam zrozumieć 
jak pracownicy cokolwiek potra-
fili znaleźć w takich warunkach. 
Utworzyłam Referat Zamówień 
Publicznych i Inwestycji, któ-
ry  został przeniesiony na piętro  
Urzędu Miejskiego. Kolejna zmia-
na to odejście kilku pracowników 
urzędu na emeryturę lub świad-
czenia przedemerytalne. Ponad-
to, w celu sprawnego przepływu 
informacji w urzędzie, wprowadzi-
łam obowiązkowe cotygodniowe 
spotkania (w poniedziałki rano) z 
kierownikami referatów. Prawie 
na każdym z nich przypominałam 

kierownikom o obowiązku pra-
cy zgodnie z przepisami prawa  
i dołożeniu należytej staranności 
w załatwianiu spraw, ostrzegając 
jednocześnie, że w obecnej sy-
tuacji politycznej naszej gminy 
możemy spodziewać się wszyst-
kich możliwych kontroli, łącznie 
ze służbami specjalnymi. Jak oka-
zało się z czasem, nie myliłam się  
w swoich przewidywaniach.  
Po wygranych przeze mnie wy-
borach, niektórzy pracownicy 
urzędu nie czuli potrzeby infor-
mowania mnie o czymkolwiek,  
a były burmistrz nawet nie po-
fatygował się na spotkanie ze 
mną w celu przekazania mi sta-
nowiska i bieżących spraw gmi-
ny. Mogłam polegać jedynie na 
dokumentach znajdujących się 
w urzędzie. Ponieważ nie chcia-
łam zwiększać zatrudnienia 
(wówczas w urzędzie było 69 
etatów, dziś pomimo wprowa-
dzenia reformy śmieciowej jest 
67), nie zrobiłam czystki kadro-
wej i dałam szanse dotychczaso-
wym pracownikom, co jak do tej 
pory okazało się błędem tylko  
w tym jednym opisywanym przy-
padku (niestety okupionym ner-
wami związanymi z prowadzo-
nym postępowaniem). 

Wiosną 2011r. po przeglądzie 
wszystkich dróg gminnych oka-
zało się, że ich stan techniczny 
był katastrofalny. Interweniowa-

li w tej sprawie zarówno miesz-
kańcy, jak i radni. W związku  
z tym już w marcu, wydałam 
pracownikowi polecenie przy-
stąpienia do działań zmierzają-
cych do bieżących napraw dróg 
gruntowych kruszywem oraz na-
praw dróg bitumicznych. Oka-
zało się po pewnym czasie, że 
pracownik zlecił naprawę dróg 
firmie, która wcześniej współ-
pracowała z byłym burmistrzem 
oraz czynnie uczestniczyła  
w jego kampanii wyborczej.  
Doszło tu do nieprawidłowości, 
ale zdarzenia te nie miały charakte-
ru przestępstw (które miałam po-
pełnić według donosiciela), a tym 
bardziej korupcji. W trakcie pro-
wadzonego postępowania oka-
zało się, że Gmina Zelów nie po-
niosła żadnych strat materialnych.  
Po pierwszych wizytach CBA  
w Zelowie pytałam pracownika, 
co się dzieje. Stwierdził, żebym 
się nie martwiła, bo wszystko jest  
w porządku i jest to dalsza część 
kampanii oszczerstw. W trak-
cie śledztwa, gdy okazało się, że 
pracownik ten nie dopełnił swo-
ich obowiązków, zaczęłam za-
stanawiać się czy zrobił on to ce-
lowo, czy tutaj tak pracowano 
wcześniej, czy też jedno i drugie.  

W celu wyrobienia sobie zdania  
o dotychczasowym sposobie pra-
cy w tym urzędzie sprawdziłam 
kilka postępowań na naprawy 

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim umorzyła śledztwo przeciwko Urszuli Świerczyńskiej 
wobec stwierdzenia, że czynu zabronionego nie popełniono na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.

CBA W ZELoWiE, CZyLi korupCjA kTórEj NiE ByŁo
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dróg w 2010 r. i okazało się, że nie 
dopełniono wtedy wielu proce-
dur. Zapłacono za naprawę dróg 
bitumicznych przed wyborami  
w 2010 r., a umowa na zlecenie 
tych prac przez mojego poprzed-
nika Sławomira Malinowskiego 
nie jest podpisana do dziś (ta-
kowa nie znajdowała się w urzę-
dzie), a mimo to środki publiczne 
wypłacono. Nieprawidłowości za-
szły również przy remoncie jednej 
ze strażnic na terenie gminy oraz 
przy wykonaniu chodnika na uli-
cy Piotrkowskiej. Postępowania  
w sprawach nieprawidłowości, 
które miały miejsce w poprzed-
niej kadencji, prowadzone są 
obecnie przez organy ścigania.

Natomiast śledztwo wszczę-
te w wyniku anonimowego do-
nosu trwało ponad rok, agenci 
CBA byli w urzędzie kilkakrotnie, 
prowadząc bardzo drobiazgo-
we czynności, w wyniku których 
okazało się, że burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska nie po-
pełniła żadnych zarzucanych 
jej przestępstw, a tym bardziej 
korupcji (jak informował orga-
ny ścigania donosiciel). Ponadto, 
na zakończenie postępowania 
Prokuratura sprawdziła prawidło-
wość realizacji bieżącego utrzy-
mania dróg za lata 2012-2013 
(którym już nie zajmował się pra-
cownik z poprzednich lat). Mimo 
bardzo szczegółowej kontroli, nie 
wniesiono żadnych uwag czy za-
strzeżeń. Warto zaznaczyć, że przy 
odbiorach gminnych inwestycji, 
pomimo szerokiej relacji fotogra-
ficznej, uczestniczą m.in. sołtysi  
i radni. 

Nasuwa się pytanie: „Po co to 
zrobiono”? Otóż powód jest pro-
sty. W moim odczuciu najważ-
niejszą sprawą dla moich prze-
ciwników politycznych było 

doprowadzenie do utraty moje-
go dobrego imienia, o czym do-
bitnie świadczą również wpisy na 
zelowskim forum. Osoby piszą-
ce wyszły z założenia, że jak się 
kogoś błotem obrzuci to coś się 
przyklei. W końcu niektórzy lu-
dzie tak lubią mówić i myśleć źle 
o innych. Cała kampania łącznie 
ze sprowadzeniem CBA do Zelo-
wa, pisaniem donosów na mnie 
do różnych instytucji, oszczer-
czej akcji na wspomnianym fo-
rum, a także około 10 kontroli  
w urzędzie w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy br., nie przyniosła ocze-
kiwanych rezultatów. Z kolei, na 
forum internetowym Zelowa moi 
przeciwnicy polityczni osądzi-
li mnie, nie czekając na ustalenia 
dokonane przez organy do tego 
powołane. Jednym z autorów 
wpisów na Forum dotyczących 
oceny mojej działalności był ów-
czesny dyrektor SP ZOZ w Zelo-
wie P. Czesław Ożarek. W związku 
z tym, został zobligowany przed 
Sądem do publicznych przepro-
sin, które publikujemy Państwu  
w tym wydaniu Informatora Ze-
lowskiego. Najgorsze wpisy jed-
nak dokonane zostały z routera 
zlokalizowanego w domu czło-
wieka, którego pozwałam do Sądu  
o znieważenie. O jej przebiegu 
również Państwa poinformuję  
w stosownym czasie niezależnie 
od wyniku.

Istotnym wątkiem w tej spra-
wie jest wizerunek Gminy Ze-
lów, który został nadwyrężo-
ny, a przecież jest on ważnym 
uwarunkowaniem powodzenia 
w działaniach na rzecz rozwo-
ju każdej gminy, w rywaliza-
cji o przewagę konkurencyjną,  
w ubieganiu się o inwestorów, 
turystów, środki pomocowe  
z Unii Europejskiej.  Nie wspomnę 

już o pracownikach, o ich i moim 
czasie pracy, który poświęcany 
był na liczne wyjaśniania w pro-
kuraturze i CBA, zamiast na efek-
tywne działania na rzecz rozwoju 
naszej małej ojczyzny. 

Donosiciel pisał do CBA: „Zo-
rientowałem się także, iż tylko 
działanie Waszej instytucji może 
zapewnić skuteczne i dyskretne wy-
świetlenie sprawy”.

W tym przypadku zgadzam się 
z donosicielem (który chciał 
pozostać anonimowym) i są-

dzę, że zapewniło skuteczne, 
ale niestety nie dyskretne wy-
świetlenie sprawy. 

Poza dyskrecją donosicielowi 
zależało także na tym, aby po-
zostać nierozpoznanym. Nie-
stety żadnej z powyższych 
cech nie można mu przypisać  
w myśl zasady, że „nikt nie jest 
anonimowy”. 

Z poważaniem 
Urszula Świerczyńska

CZESŁAW oŻArEk prZEprASZA 
BurMiSTrZA ZELoWA

W związku z zakończeniem postępowania sądowego  
w sprawie zamieszczania na forum internetowym miasta  
Zelowa przez Czesława Ożarka wypowiedzi niezgodnych  

z prawdą mających na celu pomówienie Burmistrza Zelowa  
Urszulę Świerczyńską, poniżej publikujemy treść przeprosin.

ruSZyŁA prZEBuDoWA koCiSZEWA
Jak dużo inwestycji w przecią-

gu trzech lat może wykonać sa-
morząd? Odpowiedź na to py-
tanie znają mieszkańcy Gminy 
Zelów, którzy przekonali się, że 
w niezwykle krótkim czasie moż-
liwym jest zrealizowanie wielu 
solidnych inwestycji, przy nie-
znacznym wkładzie finansowym 
gminy. Przykładem są nie tyl-
ko liczne projekty realizowane 
ze środków unijnych, WFOŚiGW, 
czy gminnych, ale także te, któ-
re powstają dzięki finansowemu 
wsparciu Starostwa Powiatowe-
go w Bełchatowie. Przykładów 
tych ostatnich w naszej gminie 

nie brakuje. Doskonała współpra-
ca Burmistrza Zelowa z Powiatem 
Bełchatowskim owocuje liczny-
mi projektami, które wpływają 
na polepszenie warunków życia 
mieszkańców w wielu strefach 
życia publicznego.  Kolejnym 
już takim projektem jest zadanie 
pn. „Wykonanie robót budow-
lanych polegających na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego jezd-
ni, chodników, poboczy i rowów 
przydrożnych drogi powiatowej 
nr 4912E i 1927E w miejscowości 
Kociszew”, którego realizacja roz-
poczęła się w ostatnich dniach. 
W 2012 roku podobna inwestycja 

była przeprowadzona w Pożdże-
nicach, a w 2011 roku – w Wy-
giełzowie. Oba powyższe zadania 
znalazły się na podium w ogól-
nopolskim konkursie „Moderniza-
cja Roku”. 

Poza rozwojem infrastruktu-
ralnym oraz poprawą jakości ży-
cia Mieszkańców, zamysłem Bur-
mistrza Urszuli Świerczyńskiej na 
obecną kadencję, było zapew-
nienie bezpiecznego i komforto-
wego dojazdu do miejscowości, 
w których znajdują się zabytko-
we kościoły. Przyczyni się to do 
możliwości poznania naszego 
wielokulturowego regionu nie 

tylko Mieszkańcom całej gminy, 
ale także całego województwa 
łódzkiego. Następnym punktem 
na mapie lokalizacji sakralnych 
budowli na terenie Gminy Ze-
lów jest droga Bujny Szlachec-
kie – Łobudzice, której przebu-
dowa jest planowana w 2014 
roku. Burmistrz Zelowa jest już 
po wstępnych ustaleniach w 
tej sprawie.  Na chwilę obec-
ną przygotowywana jest także 
dokumentacja techniczna. 

W ten sposób we współpracy 
z radnymi powiatowymi z terenu 
Gminy Zelów, Burmistrz Zelowa 
realizuje obietnice wyborcze. 
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Rita Kostrzewa: Od 1 września 
2013 roku sprawuje Pan funkcję 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Zelowie. Ma Pan konkret-
ną wizję dla nowo kierowanej 
placówki? 

Jan Kozłowski: W mojej wizji 
Szkoła Podstawowa nr 4 to szko-
ła, która tworzy wspólnotę w pro-
cesie nauczania i wychowania 
wspierając harmonijny i wszech-
stronny rozwój ucznia. Tworząc 
wizję przyświecało mi kilka prio-
rytetów: osoba jest ważniejsza 
niż jej wytwory, współpraca jest 
ceniona wyżej niż rywalizacja, 
doceniana jest różnorodność  
i autonomia członków, a decy-
zje podejmowane są z udziałem 
osób, których dotyczą. Dlatego 
szkoła w mojej koncepcji musi 
być otwarta i przyjazna. Jedno-
cześnie ma być to szkoła, której 
wizytówką będzie jej absolwent.
Jestem człowiekiem otwartym 
na nowe pomysły. Inspiracje ze 
strony rodziców, nauczycieli, ca-
łego środowiska szkoły pozwo-
lą na podjęcie rozmaitych dzia-
łań, które podniosą jakość pracy 
„Czwórki”

R.K.: Planuje Pan wprowadzenie 
dużych zmian w szkole?

J.K.: Nie. Jako historyk mam świa-
domość, że rewolucje są często 
bardzo bolesne. Dlatego zmiany 
w szkole, według mnie, powin-
ny mieć charakter ewolucyjny. 
Chciałbym kontynuować dobre 
tradycje SP nr 4 (których nie bra-
kuje) oraz jednocześnie dostoso-
wywać pracę szkoły do mojej wi-
zji jej funkcjonowania.

R.K.: Jak ocenia Pan obecną sy-
tuację szkoły?

J.K.: Jako dobrą. Kadra pedago-
giczna to w większości nauczy-
ciele z najwyższym stopniem 
awansu zawodowego – na-
uczyciela dyplomowanego. Już 
pierwszy tydzień mojej nowej 
pracy pozwolił zaobserwować 
wysokie kompetencje zawodo-
we i zaangażowanie nauczycieli 

w pracę szkoły. Dyrektorowi bez 
wspierającego go w pracy gro-
na pedagogicznego jest nie-
zwykle trudno realizować jego 
wizję. Dlatego cieszą mnie tak 
liczne działania, które zapowiada-
ją naszą harmonijną współpracę.  
Wysoko oceniam również pra-
cę administracji i obsługi szkoły. 
Dobre zaplecze sportowe, wyre-
montowana większość sal lekcyj-
nych dopełnia pozytywnego wi-
zerunku szkoły. W tym miejscu 
wyrażam nadzieję na uwzględ-
nienie przez organ prowadzą-
cy w przyszłorocznym budżecie, 
środków na remont kolejnych 
dwóch pracowni.

R.K.: Co dla Pana, jako dyrek-
tora szkoły, będzie priorytetem 
przez okres sprawowania urzę-
du?

J.K.: Przede wszystkim dobro 
ucznia, tak więc w szkole kiero-
wanej przez moją osobę ta za-
sada będzie realizowana. Uczeń  
w „Czwórce” będzie miał możli-
wości pełnego rozwoju nauko-
wego, jasno określony wzorzec 
wychowawczy i musi czuć się  
w niej bezpiecznie.

R.K.: Największym sukcesem pe-
dagogicznym Jana Karola Ko-
złowskiego jest … 

J.K.: Na sukces nauczyciela skła-
dają się sukcesy jego uczniów, 
a tych nie brakowało w mojej 
33-letniej pracy nauczycielskiej. 
Podczas pracy w SP Rożniatowi-
ce, jako nauczyciela wychowa-
nia fizycznego rozpocząłem od 
podstaw budowę klubu tenisa 
stołowego. Efektem było stwo-
rzenie klubu LZS Rożniatowice 
opartego na uczennicach szko-
ły. Po pięciu latach pracy za-
wodniczki LZS Rożniatowice 
osiągnęły awans do II ligi tenisa 
stołowego. Na tym szczeblu roz-
grywek graliśmy pięć lat, do cza-
su likwidacji szkoły. Dziewczyny 
zdobywały wiele medali w róż-
nych kategoriach wiekowych 
na zawodach szczebla woje-
wódzkiego i ogólnopolskiego. 

Jako historyk mogę pochwalić się 
tym, że podczas pracy w Gimna-
zjum w Rasach na siedem edy-
cji Wojewódzkiego Konkursu Hi-
storycznego w pięciu z nich moi 
uczniowie znaleźli się w finale.  
Z ośmiu finalistów trzech sięgnę-
ło po tytuł laureata konkursu.
Ostatnie cztery lata pracowałem 
jako nauczyciel w I LO w Bełcha-
towie. Sukcesem moich uczniów 
było to, że ich średni tegoroczny 
wynik matury z historii był o kil-
kanaście punktów procentowych 
wyższy od średniej krajowej.
Uznaniem dla mojej pracy były 
nagrody i wyróżnienia. Otrzyma-
łem m.in. Nagrodę Łódzkiego Ku-
ratora Oświaty i Nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej I stopnia. 
Czuję się nauczycielem spełnio-
nym, ale na pewno nie wypalo-
nym.

R.K.: Jakie są Pana oczekiwania 
względem środowiska szkoły? 

J.K.: W tym początkowym okre-
sie mojej pracy oczekuję krótkie-
go kredytu zaufania. Muszę mieć 
odrobinę czasu, aby bliżej przyj-
rzeć się specyfice funkcjonowa-
nia środowiska szkoły. Z mojej 
strony deklaruję działania, które 
będą środowisko szkoły integro-
wały, i jak już wcześniej powie-
działem, czekam na wszelkie in-
spiracje, które wzmocnią naszą 
szkołę.
Po ukonstytuowaniu się w no-
wym składzie osobowym Rady 
Rodziców planuję jak najszyb-
sze z nią spotkanie. Celem bę-
dzie wprowadzenie nowej jako-
ści pracy z Radą.

R.K.: Planuje Pan poświęcić się 
wyłącznie kierowaniu szkołą, 
czy także działalności nauczy-
cielskiej? 

J.K.: Będę również nauczycielem 
przedmiotu, którego nauczanie 
jest moją pasją. Mam nadzieję, 
że przekonam uczniów, iż histo-
ria to przedmiot żywy, rozwija-
jący horyzonty myślowe ucznia. 
Ucząc się historii uczniowie po-
znają elementy geografii, eko-

nomii, socjologii, filozofii, poli-
tyki, wiedzy o społeczeństwie, 
kulturoznawstwa, literatury, sztu-
ki. Jeżeli zrozumieją, że histo-
ria jest nauczycielką życia, dojdą 
do przekonania, że warto się jej 
uczyć. Historia wreszcie kształtuje 
postawy obywatelskie i nasze po-
czucie patriotyzmu. 

R.K.: Czy jest coś, czego według 
Pana brakuje współczesnej 
szkole?

J.K.: Nie będę oryginalny, kie-
dy odpowiem, że polskiej szkole 
brakuje dofinansowania. Jestem 
przekonany, że większość osób 
w jakikolwiek sposób związana 
z oświatą odpowiedziałaby po-
dobnie na tak zadane pytanie. 
Rządzący zapominają, że samo-
rządy, które prowadzą szkoły, ma-
jąc rozliczne zadania i wydatki,  
nie są w stanie dokładać do sub-
wencji oświatowej z własnych 
dochodów,  aby wystarczało na 
wszystkie potrzeby szkoły. Nie 
będzie nowoczesnej, innowacyj-
nej szkoły, jeżeli nie pojawią się  
w niej państwowe środki w od-
powiedniej wysokości. Sam entu-
zjazm rodziców, nauczycieli czy 
samorządowców nie wystarczy.
Pozwoli Pani, że odwrócę treść 
pytania i odpowiem czego w pol-
skiej szkole jest za dużo. A jest za 
dużo kolokwialnie mówiąc papi-
rologii. Statystyki, raporty, progra-
my, sprawozdania, analizy, stosy, 
to również szara rzeczywistość 
polskiej szkoły.

R.K.: Czego środowisko, rodzice, 
nauczyciele i uczniowie, mogą 
się spodziewać w najbliższym 

W NoWy rok SZkoLNy Z NoWyM DyrEkTorEM

WyWiADy
O dydaktycznych planach i nauczycielskiej działalności z Janem Karolem Kozłowskim, nowym  

dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie rozmawia Rita Kostrzewa. 
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okresie? Jakie ma Pan plany na 
czas zarządzania szkołą?

J.K.: Już rozpoczynamy realizacje 
projektu autorstwa Pań Grażyny 
Stachowiak i Ewy Śpiewak, które-
go efektem będzie nowoczesna 

pracownia przyrodnicza. Tablica 
interaktywna, nowoczesny rzut-
nik multimedialny, laptop, nowe 
stoliki i krzesełka dla uczniów, to 
tylko niektóre elementy nowego 
wyposażenia, które zmieni nie do 
poznania salę nr 14.

Rodziców ucieszy informacja, że 
wkrótce Urząd Miejski rozpocznie 
inwestycję utwardzania terenu 
obok „Orlika”, aby mógł tam po-
wstać parking. Jego utworzenie 
wpłynie na wzrost bezpieczeń-
stwa uczniów, szczególnie w go-

dzinach porannych, gdy docho-
dzą lub są  dowożeni do szkoły. 

R.K.: Dziękuję za rozmowę. 

Stowarzyszenie Kobiet Wiej-
skich Kurówek-Kurów jest jed-
nym z najprężniej działających 
Stowarzyszeń na terenie Gminy 
Zelów. Co motywuje jego człon-
ków do tak  aktywnej działalno-
ści, która przyczynia się do pro-
mocji Gminy Zelów? 

Największą motywacją jest 
przede wszystkim to, że możemy 
wspólnie tworzyć, a także się spo-
tykać. To właśnie integracja miesz-
kańców sołectwa jest jednym  
z najważniejszych celów naszego 
Stowarzyszenia.  

Bardzo ważne są dla nas regu-
larne spotkania w trakcie których, 
możemy nie tylko poznawać sie-
bie nawzajem, czy wymieniać się 
doświadczeniami, ale także w roz-
maity sposób przyczyniać się do 

kultywowania tradycji we współ-
czesnym świecie.

 
Przyświeca nam również chęć 

uaktywnienia naszej małej spo-
łeczności, której członkami są 
osoby w różnorodnym wieku,  
o rozmaitych pasjach, zaintereso-
waniach, a także promocja sołec-
twa i Gminy Zelów.  

Jakie są najważniejsze cele 
Stowarzyszenia?

Głównymi celami stowarzy-
szenia są: obrona praw, reprezen-
towanie interesów, działanie na 
rzecz poprawy sytuacji społecz-
no-zawodowej kobiet z terenu 
wsi Kurówek oraz Kurów i ich ro-
dzin; prowadzenie wśród kobiet 
wiejskich działalności społecz-
no-wychowawczej i oświatowo-
-kulturalnej w zakresie poprawy 
warunków bytowych rodzin z te-
renu wsi, wymiany kulturalne wie-
dzy regionalnej; podnoszenie 
statusu społecznego kobiet wiej-
skich, ich wiedzy prawnej, ekono-
micznej i zawodowej oraz udzie-
lanie pomocy w wykonywaniu 
przez nie ich funkcji; prowadzenie  
w środowisku kobiet wiejskich 
działalności upowszechniają-
cych postęp w wiejskich go-
spodarstwach domowych i rol-
nictwie oraz rozwoju różnych 
form pomocy społecznej; roz-
wój przedsiębiorczości wśród ko-

biet, zwiększenie udziału kobiet  
w modernizacji i restrukturyza-
cji wsi i jej okolic; kultywowanie 
kultury ludowej, w tym szczegól-
nie regionalnej, rozwój artystycz-
nego ruchu amatorskiego; wy-
chowywanie młodego pokolenia  
w duchu tolerancji, patriotyzmu 
oraz poszanowania tradycyjnych 
wartości.

Kto poza członkami Stowarzy-
szenia przyczynia się do rozwoju 
waszej małej społeczności?

Aktywnie współpracujemy 
przede wszystkim z Gminą Ze-
lów, która wspiera nas nie tylko 
finansowo, ale także dopingu-
je w podejmowanych przez nas 
działaniach. Z ogromną rado-
ścią podejmujemy wszelkiego ro-
dzaju inicjatywy, które mają na 
celu promowanie naszej gminy.  
W tym miejscu należy wspomnieć 
też o Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kurowie oraz Kółku Rolniczym, 
z którym w najbliższym czasie pla-
nujemy otworzyć wspólną świe-
tlicę. Obecnie próby naszego ze-
społu odbywają się w zelowskim 
Domu Kultury, gdzie możemy roz-
wijać swoje umiejętności wokalne. 

Dzięki zdolnościom wokal-
nym Stowarzyszenie miało oka-
zje gościć ze swoim repertuarem 
na niejednej scenie. Który z es-
tradowych występów utkwił Pa-

niom najbardziej w pamięci?  

Jednym z takich wydarzeń był 
występ naszego zespołu podczas 
spotkania powiatów partnerskich 
w Kętrzynie. W trakcie przeglądu 
miałyśmy okazję reprezentować 
powiat bełchatowski, a tym sa-
mym zelowską społeczność. Ka-
pituła konkursu doceniła nasze 
umiejętności, tym samym przy-
znając nam wyróżnienie. Najwięk-
szą jednak przyjemność sprawiają 
nam występy, które dzięki ukła-
danym przez nas przyśpiewkom 
mogą być bezpośrednio dedyko-
wane Mieszkańcom Gminy Zelów.   

Najstarsza członkini Stowa-
rzyszenia ma 68 lat, natomiast 
najmłodsza ponad 20. Jak uda-
je się Wam zachęcić do aktywnej 
współpracy osoby w tak różno-
rodnym wieku? 

Do licznych działań zachęca nas 
przede wszystkim wspólna pasja, 
jaką jest śpiew. Łączą nas też inne  
zainteresowania. Zajmujemy się 
m.in. przygotowywaniem potraw 
regionalnych na rozmaite stoiska 
promocyjne, czy też darciem pie-
rza. Elementem uzupełniającym 
nasze pasje jest zamiłowanie do 
miejsca z którego pochodzimy  
i chęć ukazania jego wyjątkowo-
ści na tle innych sołectw naszej  
gminy. 

Rozmowa z Grażyną Michalską inicjatorką założenia Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Kurówek-Kurów

jEDEN Z NAS - roZMoWy Z MiESZkAŃCAMi
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Zgodnie z zakładanymi har-
monogramami, największa ze-
lowska inwestycja wchodzi  
w ostatni etap realizacji. Obec-
nie intensywne prace prowa-
dzone są na ulicy Piotrkowskiej, 
w ramach których powstanie 
wodociąg, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa, zostaną wyprowa-

dzone przyłącza, a także robo-
ty odtworzeniowe. Ulica zyska 
nową nawierzchnię asfaltową 
oraz chodniki. Z kolei, w Łobu-
dzicach wykonywane są dalsze 
prace związane z budową sieci 
kanalizacyjnej oraz odtworze-
niowe. Ta ogromna, jak na moż-
liwości finansowe Gminy Zelów, 

inwestycja prowadzona jest od 
2011 roku, a jej łączna wartość 
wynosi ponad 42 mln zł. Reali-
zacja projektu wpłynie nie tylko 
na poprawę wizerunku gminy, 
ale też stanu środowiska natu-
ralnego i osiągnięcie celu stra-
tegicznego gminy, jakim jest 
rozwój społeczno-gospodarczy. 
Projekt pn. „Rozbudowa syste-
mów wodno-kanalizacyjnych  
w Zelowie i Łobudzicach w Gmi-
nie Zelów” współfinansowany 
jest przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013. 

Na ulicy Kościuszki i Zachod-
niej wykonawca odtworzył ozna-

kowanie poziome i pionowe  
w uzgodnieniu z zarządcą dro-
gi tj. z Wojewódzkim Zarządem 
Dróg (rejon Bełchatów). Nawią-
zując do licznych uwag miesz-
kańców gminy, jednocześnie 
dbając o ich bezpieczeństwo, 
dokonano wystąpienia do Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich Oddział 
w Bełchatowie o pilne zwołanie 
Wojewódzkiej Komisji Bezpie-
czeństwa w celu analizy istnieją-
cego oznakowania i wniesienia 
ewentualnych korekt. Ponadto 
informujemy, że przy odtwarza-
niu nawierzchni asfaltowej w ul. 
Piotrkowskiej, wystąpią utrud-
nienia w ruchu na ul. Sienkie-
wicza związane z wykonaniem 
włączeń nawierzchni w obrębie 
skrzyżowań.

Ruszył kolejny etap prac zwią-
zanych z budową wodociągu we 
wsiach Pszczółki, Wola Pszczó-
łecka, Walewice. W ubiegłym 
roku podpisano umowę na re-
alizację zadania oraz rozpoczęto 
prace związane z budową wo-
dociągu we wsi Walewice, które 
zostały zakończone w czerwcu 
tego roku. Następnie firma przy-
stąpiła do wykonywania prac we 
wsi Pszczółki. Ostatnim etapem 
będą roboty we wsi Wola Pszczó-
łecka.  Zakończenie robót pla-
nowane jest na czerwiec 2014 
roku i po tym terminie miesz-
kańcy wsi będą mogli podłą-
czać się do sieci wodociągowej. 
Wartość wykonywanych robót 

wynosi łącznie 1.767.264,00 zł. 
Na realizację zadania Gmina Ze-
lów pozyskała środki finansowe 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – działanie 
321 Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej oraz 
została przyznana pożyczka  
z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozpoczęły się zadania inwe-
stycyjne związane z remontami 
dróg. W roku 2013 zostaną wyre-
montowane w ramach inwesty-
cji dwie drogi. Pierwsza to droga 
Bujny Szlacheckie Bujny Księże. 
W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego 
na wykonanie prac podpisano 
umowę z Przedsiębiorstwem  

Robót Drogowo Mostowych Sp  
Z o. o. z Piotrkowa Trybunal-
skiego na kwotę 523.354,90 zł  
z terminem realizacji do końca  
września. Na przedmiotowe za-
danie zostały pozyskane środ-
ki zewnętrzne z budżetu Woje-

wództwa Łódzkiego w ramach 
modernizacji drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w kwocie 
75.800,00 zł. Do końca wrze-
śnia potrwa także remont drogi  
w Maurycowie (etap II). Całkowi-
ty koszt wynosi 297.168,00 zł. 

Gmina Zelów w partnerstwie 
z Fundacją Rozwoju Demokracji 
Lokalnej oraz innymi samorzą-
dami planuje przystąpić do kon-
kursu zamkniętego. pn. „Wspar-
cie JST w zakresie wdrożenia 
standardów świadczenia elek-
tronicznych usług publicznych 
oraz elektronizacji wymiany ko-
respondencji za pomocą ePUAP”

Projekt w ramach partner-
stwa ma na celu zintegrowanie 
systemu obiegu dokumentów 
w Urzędzie Miejskim w Zelo-
wie ze skrzynką podawczą e-PU-
AP, przeszkolenie pracowników  
w zakresie tworzenia dokumen-
tacji elektronicznej oraz usług 
elektronicznych, rozwinięcie 
usług elektronicznych, w tym 

w szczególności potwierdzanie 
Profilu Zaufanego dla mieszkań-
ców, czy zakup sprzętu elektro-
nicznego koniecznego do reali-
zacji projektu. 

Gmina Zelów może być ob-
jęta wsparciem w kwocie  do 
300.000 zł, przy czym wkład 
własny (rzeczowy lub finanso-

wy) wyniesie 15%. W przypad-
ku pozytywnej oceny i uzyska-
nia środków realizacja projektu 
jest przewidziana od 1 stycznia 
2014 r. do 30 czerwieca 2015 r.  
W celu przytępienia Gminy do 
w/w projektu podczas XL Se-
sji Rady Miejskiej Radni podjęli 
uchwałę intencyjną .

iNWESTyCjE GMiNNE
oSTATNi ETAp prAC prZy DroDZE 484

WoDoCiąG i prZEBuDoWA DróG GMiNNyCh

GMiNA ZELóW SięGA po koLEjNE śroDki uNijNE
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Gimnazjaliści i uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych mogą ubie-
gać się o stypendium w ramach 
projektu systemowego Łódz-
kiego Regionalnego Programu 
Wspierania Młodzieży Szczegól-
nie Uzdolnionej – II edycja De-
partamentu Kultury i Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego. 

Głównym celem projektu jest 
stworzenie warunków sprzyja-
jących rozwijaniu umiejętności  

i kompetencji własnych szczegól-
nie uzdolnionych uczniom:
- gimnazjów lub szkół ponadgim-
nazjalnych,
- wykazującym szczególne zdol- 
ności w kierunku nauk matema-
tycznych, przyrodniczych i tech-
nicznych,
- mieszkającym na terenie wo-
jewództwa łódzkiego lub siedzi-
ba szkoły, do której   uczęszczają 
znajduje się na terenie woje-
wództwa łódzkiego,

- pochodzących z rodzin nie-
zamożnych, dla których nie-
korzystna sytuacja material-
na stanowi barierę w rozwoju 
edukacyjnym.

Departament Kultury i Edu-
kacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego pra-
gnie poinformować o kolejnym 
naborze wniosków o przyzna-
nie stypendium na rok szkol-
ny 2013/2014, który odbędzie 

się we wrześniu 2013 r., za-
praszając tym samym uczniów 
szkół gimnazjalnych, liceów, 
techników i szkół zawodowych 
do udziału w projekcie! W roku 
szkolnym 2013/2014 stypen-
dium otrzyma aż 550 uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Więcej informacji 
na stronie internetowej projek-
tu: www.stypendium.info.pl lub 
pod nr telefonu: 42/291-97-19; 
42/291-97-20.

Na dwóch obozach wypo-
czynkowych w Zakopanem  
i w Świnoujściu przebywało  
w lipcu ponad 70 dzieci z Gmi-
ny Zelów. Bogaty program obo-
zów obejmował między innymi 
poszerzenie wiedzy o wielu cen-

nych krajobrazowo i historycznie 
miejscach północno zachodniej  
i południowej Polski.

Pierwszy obóz odbył się w Za-
kopanem w dniach od 1 do 10 
lipca. Jego uczestnicy mieli oka-

zję podziwiać zakopiańskie wi-
doki, a także uczestniczyć w roz-
maitych górskich wycieczkach. 
Zwiedzili także wiele zabytków, 
w tym cmentarz na Pęksowym 
Brzysku, willę Koliba i Muzeum 
Tatrzańskie. Dwa dni obozu spę-
dzili na kąpielisku Szymoszkowa.

Z kolei między 12 a 21 lip-
ca dzieci z terenu Gminy Zelów 
wypoczywały na obozie w Świ-
noujściu. W tym czasie pozna-
ły między innymi różnorodne 
krajobrazowo wybrzeża Bałtyku 
i Zalewu Szczecińskiego. Podzi-
wiały także widoki z molo w Mię-
dzyzdrojach i punktu widoko-
wego Zielonka. Gościły również 
w Wolińskim Parku Narodowym, 
Rezerwacie Żubrów oraz w ku-

rortach cesarskich w Ahlbecku  
i Heringsdorfie w Niemczech.

Celem obozów była realiza-
cja programu sportowego, któ-
ry przyczynił się do poprawy 
parametrów wydolnościowych 
młodzieży poprzez udział w ak-
tywnych formach spędzania 
wolnego czasu. Priorytetem było 
także wzbogacenie doświadczeń  
i poprawa umiejętności uczest-
ników z zakresu kontaktów in-
terpersonalnych. Wyjazdy od-
były się w ramach projektu 
ekologicznego Pejzaż Zelowski. 
Wakacyjny wypoczynek dzieci 
zorganizowany został przez To-
warzystwo Szkolne i UKS Zibi 
Kociszew.

STypENDiuM W rAMACh „ŁóDZkiEGo rEGioNALNEGo proGrAMu WSpiErANiA 
MŁoDZiEŻy SZCZEGóLNiE uZDoLNioNEj - ii EDyCjA”

WAkACjE uCZNióW Z GMiNy ZELóW

EDukACjA

Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy im. A. Mickiewicza w Ze-
lowie wraz z filiami biblioteczny-
mi w Kociszewie i Wygiełzowie 
uroczyście odznaczyła zasłużo-
nych czytelników. To wyjątkowe 
spotkanie odbyło się 5 września 
w siedzibie biblioteki. Przybyli 
na nie najaktywniejsi wieloletni 
czytelnicy, przedstawiciele władz 
samorządowych w tym Bur-
mistrz Zelowa Urszula Świerczyń-
ska, a także zaproszeni sponso-
rzy i fundatorzy. Podziękowania 
za wierność książce i bibliotece 
wraz z pamiątkowymi statuet-
kami i upominkami z rąk Burmi-
strza Zelowa i dyrektora Biblioteki 
w Zelowie otrzymało 45 najak-

tywniejszych czytelników z tere-
nu miasta i gminy Zelów. Wśród 
uhonorowanych osób znalazła 
się także Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska, która od  ponad 
40 lat jest czytelniczką zelowskiej 
biblioteki. Dyplomy wraz ze sło-
wem podziękowania otrzyma-
li również sponsorzy i fundato-
rzy tej wyjątkowej uroczystości. 
Zwieńczeniem oficjalnej części 
było wysłuchanie niezapomnia-
nych przebojów jednej z naj-
bardziej znanych polskich auto-
rek tekstów piosenek Agnieszki 
Osieckiej. Goście mogli także 
obejrzeć wystawę fotografii Alek-
sandra Kałużnego. 

ZASŁuŻENi CZyTELNiCy BiBLioTEki
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Od kilku lat Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych aktywnie włącza się w or-
ganizacje letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży zarówno 
zdrowej, jak i niepełnosprawnej. 
W tym roku głównym tematem 
zajęć, które odbyły się od 15 lip-
ca do 14 sierpnia, była ochrona 
środowiska oraz rośliny lecznicze.  

Na uczestników oprócz na-
uki czekała także dobra zabawa  
i wiele innych atrakcji, takich jak 
przejażdżka limuzyną po Zelowie  
i okolicy.

Spotkania odbywały się dzięki 
dofinansowaniu z Gminy Zelów, 
Starostwa Powiatowego w Beł-
chatowie oraz ze środków wła-
snych Stowarzyszenia.

Wakacje dobiegły końca, przy-
szła pora zapakować tornistry  
i ruszać do szkoły. Naładowani 
pozytywną energią, pełni opty-
mizmu i zrelaksowani trzeba pod-
jąć edukację. Nie byłoby to możli-
we, bez należytego wypoczynku 
i relaksu. Podczas tegorocznych 
wakacji Dom Kultury w Zelo-
wie zaproponował mieszkań-
com wiele interesujących zajęć.  
    Dzieci, młodzież i dorośli mo-
gli uczestniczyć w zajęciach ta-
necznych prowadzonych przez 
instruktorów pracujących w pla-
cówce. Były zajęcia fitnessu dla 
dorosłych, Taniec ulicy, czy Lato 
z tangiem, gdzie dorośli mogli 
nauczyć się tańczyć tego wyra-
finowanego tańca. Na efekty nie 
trzeba było długo czekać, bo nie-
którzy mogli zaprezentować się 
podczas Dni Zelowa. Wszystkie 
oferowane zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Więk-
szość zajęć odbywała się na po-
wietrzu, blisko uczestników. 

Niezwykle interesującym 
wydarzeniem była „Koloro-
wa lokomotywa”, projekt arty-
styczno-ekologiczny dla dzie-
ci i młodzieży, realizowany przez 

Łódzki Dom Kultury w porozu-
mieniu z Domem Kultury w Ze-
lowie. W projekcie brało udział 
ponad 40 uczestników, któ-
rzy zwiedzali Park Krajobrazowy 
Wzniesień Łódzkich w Łagiewni-
kach, Park Krajobrazowy w Przed-
borzu, oglądali projekcje filmów 
i rozwijali swoje talenty i pasje  
w dziedzinach artystycznych in-
spirowanych przyrodą regionu.

Na Placu Dąbrowskiego w Ze-
lowie miało miejsce ciekawe wy-
darzenie artystyczne – „Niedziela 
z artystą”. Bohaterką była znana 
zelowska malarka – Joanna Sam-
borska. Wyjście do publiczności 
ze swoją twórczością okazało się 
przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę. Oprócz swoich prac ma-
larka uchyliła tajników warsztatu,  
a najmłodsi mogli spróbować 
swoich sił, malując razem z ar-
tystką. 

Wśród bogatej, wakacyjnej 
oferty Domu Kultury w Zelo-
wie znalazło się, m.in. przedsię-
wzięcie rekreacyjno-edukacyjne 
„Tramwajem konnym po Zelowie. 
Gawędy historyczne”, organizo-
wane wspólnie z panem Andrze-
jem Kilańczykiem, właścicielem 

stadniny koni z Buczku i jedno-
cześnie szefem firmy Urządzanie 
i Utrzymanie Zieleni. 

Łącznie odbyło się osiem wy-
cieczek, które przebiegały nastę-
pującą trasą: start pod Domem 
Kultury, dalej ulicami – Mickiewi-
cza, Poznańską, Sienkiewicza do 
Maurycowa, ponownie Sienkie-
wicza, Plac Dąbrowskiego, Kiliń-
skiego, Żeromskiego, Św. Anny, 
Kościuszki, Sikorskiego, Żerom-
skiego, Kilińskiego, Cmentar-

ną, Płocką i do Domu Kultury.  
   Jak się okazało, ta forma wypo-
czynku, połączona z elementami 
edukacyjnymi, przyjęła się dosko-
nale. Uczestnicy wycieczek zapo-
znawali się z historią swojego 
miasta, poznawali najciekawsze  
i najważniejsze miejsca, mogli 
porównywać je z prezentowa-
nymi zdjęciami – jak wyglądały 
pięćdziesiąt, czy sto lat temu... 

Andrzej Dębkowski

póŁkoLoNiE W SpoN

WAkACjE Z DoMEM kuLTury

Uczniowie i nauczyciele z te-
renu Gminy Zelów wkroczyli  
w nowy rok szkolny 2013/2014. 
Akcentem poprzedzającym uro-
czyste akademie w szkołach była 
Msza Święta w kościele rzym-
skokatolickim pw. M.B. Często-
chowskiej w Zelowie, której na 
zaproszenie proboszcza Księdza 
Kanonika Mariana Fałka, prze-
wodniczył Biskup Archidiecezji 
Łódzkiej Ireneusz Pękalski.

Na terenie Gminy Zelów  
w roku szkolnym 2013/2014 
naukę w szkołach podstawo-
wych rozpoczęło 141 uczniów, 
w gimnazjach  –  142 uczniów. 
Przy szkołach podstawowych  

i w przedszkolach powstało 17 
oddziałów, do których uczęsz-
czać będzie 386 dzieci. Warto 
zaznaczyć, że na terenie gminy 
utworzono 5 oddziałów integra-
cyjnych, w tym 2 w Gimnazjum  
w Łobudzicach i 3 w Szkole Pod-
stawowej nr 2. Łącznie w tym roku 
szkolnym liczba gimnazjalistów 
wynosi 436, a licealistów - 156. 
    Szczególny nastrój gościł pod-
czas inauguracji roku szkolne-
go w Szkole Podstawowej nr 4 
w Zelowie, w której zaszła zmia-
na na stanowisku dyrektora. No-
wym dyrektorem został Jan Karol 
Kozłowski  – nauczyciel historii, 
ceniony pedagog z wieloletnim 

doświadczeniem. Jego dotych-
czasowym miejscem pracy było 

I Liceum Ogólnokształcące im.  
W. Broniewskiego w Bełchatowie.

W NoWy rok SZkoLNy Z BŁoGoSŁAWiEŃSTWEM BiSkupA
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Gmina Zelów złożyła trzy 
wnioski na konkurs o dofinan-
sowanie w formie dotacji za-
dań z dziedziny edukacji eko-
logicznej pn. „Moja wymarzona 
ekopracownia”, który został 
ogłoszony przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi. Decyzją Zarządu WFOŚiGW 
w Łodzi wszystkie wnioski uzy-
skały dofinansowanie. Tym sa-
mym do końca roku 2013 zo-
staną utworzone pracownie  

w Szkole Podstawowej nr 4  
i Szkole Podstawowej nr 2  
w Zelowie oraz w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie.

Dotacje zostały przyznane 
na realizację następujących 
przedsięwzięć:
•	 „Moja wymarzona ekopra- 
cownia” w Szkole Podstawowej 
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza  
w Zelowie w kwocie 26.293,00 zł,
•	 pracownia przyrodnicza 
„EKODWÓJKA” w Szkole Podsta-

wowej nr 2 w Zelowie w wyso-
kości 30.246,00 zł,
•	 pracownia ekologiczno-
-biologicznej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie  
w kwocie 34.516,00 zł.

Celem konkursu jest utwo-
rzenie szkolnej pracowni na po-
trzeby edukacji przyrodniczej, 
biologicznej, ekologicznej wraz  
z programem edukacyjnym 
opartym na jej wykorzystaniu. 
Dofinansowane projekty mają 
w znaczny sposób wpłynąć na 

polepszenie warunków naucza-
nia poprzez m.in. zakup pomo-
cy dydaktycznych, sprzętu audio 
video, komputerowego, fotogra-
ficznego, koszty wyposażenia  
i modernizacji oświetlenia  
w pracowni, czy zakup roślin do-
niczkowych.

Dnia 1 sierpnia w Klubie Cze-
skim w Zelowie odbyło się pod-
sumowanie projektu „Moja mała 
ojczyzna, nasze miasto widzia-
ne oczami dzieci – Zelów 2013” 
w ramach, którego prowadzone 
były plastyczne zajęcia tematycz-

ne dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 7 do 12 lat. Celem warsztatów 
było rozwijanie zainteresowań 
historią Zelowa, umiejętności ar-
tystycznych i plastycznych oraz 
poszerzenie wiedzy o kulturze 
własnego regionu.

Podczas uroczystego pod-
sumowania można było 
obejrzeć wystawę prac po-
wstałych w ramach zajęć. Przy-
gotowano także pakiety kart 
okolicznościowych. Uczestnicy 
warsztatów otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i symboliczne nagrody. 
   Projekt został dofinansowany 
w ramach otwartego konkur-
su ofert na realizację zadań pu-
blicznych Gminy Zelów w kwo-
cie 5000 zł.

prZyZNANo DoTACjE NA TrZy EkoprACoWNiE W GMiNiE ZELóW

„MojA MAŁA ojCZyZNA, NASZE MiASTo WiDZiANE oCZAMi DZiECi – ZELóW 2013”

Ponad 220 tys. zł wydatkowa-
no z budżetu Gminy Zelów na 
wakacyjne remonty w placów-
kach oświatowych. Najwięcej 
prac wykonano w Szkole Podsta-
wowej w Wygiełzowie (m.in. ma-
lowanie sali gimnastycznej, kom-
pleksowy remont ogrodzenia  
i liczne przeglądy) i Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Zelowie (m.in. 
malowanie elewacji budynku od 
ul. Kościuszki, utwardzenie wjaz-
du do szkoły, konserwacja placu 
zabaw, utworzenie ekopracow-
ni). Na kolejnym miejscu pod 
względem wielkości wydatkowa-
nych środków na remonty, upla-

sowała się Szkoła Podstawowa 
w Bujnach Szlacheckich, która 
może pochwalić się m.in. nową 
kostką brukową przed głównym 
wejściem do szkoły, pomalowa-
niem sali gimnastycznej i dachu 
wraz z orynnowaniem oraz in-
nymi pracami pielęgnacyjnymi. 
Szkoła Podstawowa w Kocisze-
wie zainwestowała w renowację 
nawierzchni parkingu i utworzyła 
rekreacyjny teren zamkniętego. 

W Gimnazjum w Łobudzicach 
pomalowano pomieszczenia  
w budynku oraz wykonano prace 
dekarskie i murarskie. W Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących naj-

większy nacisk położono na ro-
boty malarskie.  

Także przedszkola prężnie 
przygotowały się na przybycie 
najmłodszych. Przedszkole Sa-
morządowe nr 1 wyremontowa-
ło jedną z łazienek, poddało kon-
serwacji zabawki na placu zabaw 
itp. W najbliższym czasie w ogro-
dzie przedszkolnym powstanie 
ekopracownia, na którą została 
pozyskana dotacja z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi. Przedszkole Samorządowe 
nr 4 zakupiło poddało naprawie 
uszkodzone lampy i przeprowa-

dziło prace konserwatorsko-po-
rządkowe. 

Na uwagę zasługuje fakt, że 
wszystkim placówkom, w któ-
rych przeprowadzone zostały 
remonty udało się wiele zreali-
zować nie tylko ze środków bu-
dżetowych, ale także z własnej 
inicjatywy dzięki pozyskaniu na 
te cele niezbędnych materia-
łów, a także darowizn od prywat-
nych sponsorów. Trud, który zo-
stał włożony we wszystkie prace  
z pewnością wpłynie na polep-
szenie komfortu nauczania. 

Podczas tegorocznych wakacji placówki oświatowe nie mogły narzekać na brak pracy. Intensywnie przygotowywały się na wrześniowe 
przybycie uczniów do szkół. Pracom remontowym nie było końca.

WAkACyjNE rEMoNTy W pLACóWkACh ośWiAToWyCh
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I Rodzinny Rajd Rowerowy po terenie Powiatu Bełchatowskiego or-
ganizowany przez OSP w Bujnach Szlacheckich. Uczestnicy rowerowej 
imprezy mieli do pokonania 45-cio kilometrowy odcinek drogi. Miło-
śnikom rowerów nie straszna była nawet pogoda. Mimo nie do końca 
sprzyjającej aury, wydarzenie przyciągnęło aż 67 cyklistów. 

Poza rozmaitą trasą oraz wieloma atrakcjami na uczestników czeka-
ły odblaskowe opaski, kamizelki, ciepły posiłek oraz opieka medycz-
na. Rajd był doskonałą okazją nie tylko do integracji Mieszkańców, ale 
również zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu. Patronat 
Honorowy nad wydarzeniem objęli Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska oraz Starosta Powiatu Bełchatowskiego Szczepan Chrzęst.

Na zakończenie odbył się także grill, podczas którego rozlosowano 
nagrodę – rower. Ponadto, wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. 

jEDNośLADEM po poWiECiE - i rAjD roWEroWy

WArTo ZoBACZyć ...

WYGŁADZIĆ

W Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy im. Adama Mickiewicza 
w Zelowie, do końca września 
oglądać można wystawę foto-
grafii Aleksandra Kałużnego. Au-
tor zdjęć był wieloletnim, cenio-

nym nauczycielem matematyki 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Obrońców Praw Czło-
wieka w Zelowie, a także czło-
wiekiem wielu pasji, wybitnym 
szachistą i fotografem.
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WYGŁADZIĆ

AWANSE ZAWoDoWE
Czterech nauczycieli z tere-

nu Gminy Zelów odebrało z rąk 
Burmistrza Zelowa Urszuli Świer-
czyńskiej akty nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego. Uro-
czystość odbyła się 4 września  
w Urzędzie Miejskim w Zelowie. 
 
Wśród odbierających akty nada-
nia awansu zawodowego byli:
1. Rozaneta Smolarek – na-
uczyciel wychowawca świetlicy 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie. 
2. Ks. Stanisław Kopeć - na-
uczyciel religii w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie.

3. Anna Wolska – nauczyciel  
j. angielskiego w Gimnazjum  
w Łobudzicach.
4. Edyta Gawlik – nauczyciel 
wychowania przedszkolnego  
w Przedszkolu Samorządowym 
Nr 4 w Zelowie.

Akt nadania stopnia awansu 
zawodowego podwyższa status 
zawodowy nauczyciela i otwie-
ra drogę do uzyskania kolejne-
go stopnia awansu nauczyciela 
dyplomowanego. Dokument ten 
świadczy o poszerzeniu i pogłę-
bieniu przez nauczyciela wiedzy  
i umiejętności zawodowych.

Pod koniec sierpnia na boisku 
przy zalewie „Patyki” odbył się 
drugi już Wakacyjny Turniej Piłki 
Siatkowej Plażowej. Zaciętą wal-
kę o pierwsze miejsce na podium 
stoczyły zespoły, wśród których 
znaleźli się pasjonaci siatkówki. 
Organizatorem siatkarskich zma-
gań był Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy przy ZSO w Zelowie 

Zwycięską parą okazali się Mar-
cin Dylewicz i Bartosz Siedziako. 

Na miejscu drugim uplasowali się 
Hubert Woźniak, Bartłomiej Wer-
ner oraz Krzysztof Sufin. Pozycję 
trzecią zajęli Piotr Kopala i Kacper 
Papuga, a kolejne miejsca przy-
padło w udziale zespołowi re-
prezentowanemu przez Macieja 
Siedziako, Mateusza Kardasa oraz 
Szymona Nadgłowskiego.  

Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Burmistrza 
Zelowa.

PiłKi SiatKOWeJ PlażOWeJ

KOSZYKÓWKi UliCZNeJ
W dniu 29.08.2013r. na Orliku 

w Zelowie odbył się Wakacyjny 
Turniej Koszykówki Ulicznej dla 
chłopców powyżej 16 roku ży-
cia. W zawodach wzięło udział 6 
zespołów. Turniej rozegrano w  
dwóch grupach systemem „każ-
dy z każdym”. Wygrani z grupy A 
i B stoczyli  mecz o zwycięstwo, 
natomiast drużyny,  które upla-
sowały się na drugiej pozycji w 
grupie, walczyły o miejsce trze-
cie. Zawody sędziował Paweł Sie-
kierski. Najlepszym teamem oka-

zał się „FC Dragons”, który grał w 
składzie: Bąk Konrad, Muszyński 
Michał, Rejmonczyk Michał, Ra-
tajczyk Patryk. II miejsce wywal-
czyli: Szajbler Stanisław, Młynar-
czyk Marcin, Gąsiorowki Michał. 
Ostatnie miejsce na podium zaję-
li: Woźniak Hubert, Werner Bartek, 
Waleszczyk Kamil i Śniady Mate-
usz. 

Nagrody dla uczestników 
ufundowała Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska.

WAkACyjNE TurNiEjE...
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Dla dorosłych i młodzieży – 60 godz. zajęć  
(2 godz., dwa razy w tygodniu): 

• Grupa początkująca; 
• Grupa średnio-zaawansowana  

i zaawansowana 
Metoda prowadzenia zajęć oparta na metodzie Callana 

 
Dla dzieci – 30 godzin zajęć (1 godz., dwa razy w tygodniu): 

• Grupa początkująca – I-III kl. szkoły podstawowej; 
• Grupa średnio-zaawansowana – IV-VI kl. szkoły podstawowej; 

 
Spotkanie informacyjne z lektorem  

– 16.09.2013 r., godz. 16.30 – sala Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. 
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Dla dorosłych i młodzieży – 60 godz. 
zajęć (2 godz., dwa razy w tyg.): 

• Grupa początkująca; 
• Grupa średnio-zaawansowana; 

 
Dla dzieci – 30 godzin zajęć (1 godz., 
dwa razy w tyg.): 

• Grupa początkująca – IV-VI klasa szkoły podstawowej; 
 

Spotkanie informacyjne z lektorem  
– 19.09.2013 r., godz. 16.00 – sala Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. 

 
 

 
Dla dorosłych i młodzieży – 60 godz. zajęć  
(2 godz., dwa razy w tyg.): 

• Grupa początkująca; 
 
Dla dzieci – 30 godzin zajęć (1 godz., dwa razy 
w tyg.): 

• Grupa początkująca – IV-VI klasa szkoły 
podstawowej; 

 
Spotkanie informacyjne z lektorem  

– 19.09.2013 r., godz. 17.00 – sala Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. 


