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Telefon alarmowy 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Straż Pożarna 998 
Policja  997
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

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

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

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

Z OKAZJI DNIA MATKI

Znany zelowskiej publiczności 
z wcześniejszych występów ba-
ryton Zbigniew Macias wystąpił 
wraz z niezwykle utalentowaną Jo-
anną Jakubas, a całości dopełniała 
grająca na pianinie Danuta Anto-
szewska. Koncert był prawdziwym 
prezentem dla wszystkich mam 
z naszej gminy i nie tylko. Do ży-
czeń składanych przez Burmistrza 
Urszulę Świeczyńską dołączył się 

także sam mistrz Zbigniew Ma-
cias, który wraz z Joanną Jakubas 
oddali hołd matkom swoim wyko-
naniem znanych i lubianych utwo-
rów, wśród których znalazły się 
m.in. Nie ma jak u mamy Wojcie-
cha Młynarskiego, Do Ciebie mamo 
Violetty Villas, Przetańczyć całą noc 
z musicalu My fair lady, Mamma 
Robertino Loretti czy Dumka na 
dwa serca z filmu Ogniem i mie-

czem w niezwykłej aranżacji oraz 
wiele innych przepięknych pieśni.  
Publiczność była zachwyco-
na emocjonalnym, profesjonal-
nym w każdym calu występem,  
żegnając mistrzów oklaskami na 
stojąco. Choć nie obyło się bez 
bisu – najpiękniejszego z pięknych 
utworów Leonarda Cohena Hal-
lelujah. Mamy nadzieję, że to nie 
ostatni występ Zbigniewa Maciasa 
dla zelowskiej publiczności.

Koncert ph. „Nie ma jak u mamy” zorganizowany w Domu Kultury z okazji Dnia Matki przez Burmistrza Zelowa Urszulę Świerczyńską 
oraz Dom Kultury w Zelowie był niezwykłą, pełną smaku, klasy i emocji muzyczną ucztą. 
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Założenia reformy oświaty
Główne założenia reformy 

wprowadzanej ustawą Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe to m.in:

• Likwidacja gimnazjów
• Przekształcenie 6-letnich szkół 

podstawowych w 8-letnie
• Przekształcenie 3-letnich lice-

ów w 4-letnie
W związku z tym, samorządy 

zobligowane zostały do podję-
cia stosownych uchwał o dosto-
sowaniu sieci szkół do nowego 
ustroju szkolnego, tak, by 1 wrze-
śnia 2017 roku nastąpił początek 
wdrażania reformy w szkołach. 
Również i w Gminie Zelów musie-
liśmy zmierzyć się z wprowadza-
ną przez Parlament RP w bardzo 
szybkim tempie reformą. Do 31 
marca br. należało zdecydować  
o losach gimnazjów na terenie 
gminy. Przedstawiliśmy wówczas 
konkretne rozwiązania na spotka-
niach z dyrektorami szkół i pod-
czas konsultacji społecznych. Na 
terenie naszej gminy funkcjonu-
ją 2 gimnazja tj. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Łobudzi-
cach. Postanowiliśmy wrócić do 
istniejącej przed reformą gim-
nazjalną sieci szkół, z wyjątkiem  
Bujen i Łobudzic. Ze względu  
na bardzo niską liczbę uczniów  
w tych dwóch obwodach zapro-
ponowaliśmy włączyć Gimna-
zjum w Łobudzicach do Szko-
ły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich. Wtedy w budyn-
ku szkoły w Bujnach uczyłyby się 
dzieci z oddziału przedszkolne-
go, punktu przedszkolnego i klas 
I-IV, a w budynku w Łobudzicach 
uczniowie klas V-VIII. Liczebność 
poszczególnych klas wynosiłaby 
ok. 20 uczniów. 

Próba dialogu
Nigdy nie rozważałam, rozpo-

wszechnianego wśród miesz-
kańców Łobudzic i całej gminy, 
pomysłu zamknięcia szkoły w Ło-
budzicach. Budynek nieużytko-
wany podlega niszczeniu, a jest 
to przecież majątek nas wszyst-
kich – mieszkańców Gminy Ze-
lów. Kłamstwo wielokrotnie po-
wtarzane zostało przez wielu 
przyjęte jako prawda. Niestety 
spowodowało to narastanie nie-
pokoju co do przyszłości szkoły  

w Łobudzicach. Ktoś celowo pod-
sycał ten niepokój, doprowadza-
jąc do skłócenia społeczności 
Łobudzic i Bujen. Interes garstki 
ludzi zniszczył dobre relacje mię-
dzyludzkie budowane latami.  

Zawsze jestem otwarta na 
dialog, jednak musi on być kon-
struktywny i kulturalny. Wiedząc 
o tym, że społeczność Łobudzic 
chce utworzenia na terenie wy-
gaszanego gimnazjum szko-
ły podstawowej, postanowiłam 
zorganizować spotkanie i skon-
sultować z mieszkańcami swo-
je propozycje co do sieci szkół. 
Spotkanie, na którym  obec-
ni byli mieszkańcy Łobudzic  
i Bujen, nauczyciele obu szkół, 
radni Rady Miejskiej w Zelowie 
oraz dyrektor delegatury kura-
torium oświaty, było jak wyre-
żyserowany teatr. Poziom ne-
gatywnych emocji od początku 
dosłownie przytłaczał. Przedsta-
wiciel kuratorium poparł pomysł 
rodziców o utworzeniu w Łobu-
dzicach szkoły podstawowej i po-
informował, że subwencja oświa-
towa przypadająca na jednego 
ucznia ulegnie zwiększeniu. Po 
tym wystąpieniu właściwie nie 
było już mowy o jakiejkolwiek 
dyskusji. Niestety szybko przeko-
naliśmy się, że wypowiedź dyrek-
tora kuratorium nie miała żadne-
go pokrycia w faktach. Dosłownie 
dzień po tym spotkaniu wpłynęła 
do Urzędu Miejskiego w Zelowie 
informacja o wysokości subwen-
cji oświatowej na kolejny rok, któ-
ra jest niższa od przewidywanej  
o ponad 340 000,00 zł. Rów-
nież dotacja przedszkolna uległa 
zmniejszeniu w stosunku do pla-
nowanej o niemal 206 000,00 zł.

Przekształcenie gimnazjum 
w szkołę podstawową

Głos społeczności Łobudzic 
zdecydował o przekształce-
niu Gimnazjum w Łobudzicach  
w szkołę podstawową. 

Radni uchwalili sieć szkół – od 
1 września 2017 roku, mimo bra-
ku uczniów na 2 szkoły, będzie 
tam prowadzona nauka w kla-
sie I i wygasających klasach gim-
nazjalnych. Pod wpływem na-
cisków nauczycieli i rodziców 
z Łobudzic podwoiliśmy koszt 
utrzymania tych szkół, bo za-

miast 8 proponowanych przez 
samorząd oddziałów, docelo-
wo będzie funkcjonowało 16 
(zgodnie z żądaniem rodziców i 
nauczycieli z Łobudzic).  Do klasy I  
w szkole w Łobudzicach zgłosi-
ło się 7 uczniów z planowanych 
8. Ilu z planowanych 10 zgłosi 
się w roku 2018? Dla porównania  
w Bujnach do klasy I zgłosiło się 
8 dzieci, czyli łącznie uczniów by-
łoby zaledwie na jedną klasę przy 
koszcie utrzymania ok. 120 000 
zł, a w obecnej sytuacji podziału 
tych dzieci na dwie szkoły koszt 
utrzymania wyniesie ok. 240 000 
zł. Według wyliczeń samorządu 
zelowskiego, za 3 lata w szkole 
będzie ok. 32 uczniów, a utrzy-
manie placówki przy takiej ilo-
ści dzieci będzie nas wszystkich 
kosztowało ok. 700 000 zł. Nasu-
wa się więc pytanie: czy jest na to 
zgoda wszystkich mieszkańców 
Gminy Zelów?

Kolejne żądania
Jednak nawet decyzja zgodna 

z oczekiwaniami rodziców i na-
uczycieli z Łobudzic, a niekorzyst-
na dla wszystkich, nie wystarczyła. 
Nastąpiła dalsza eskalacja żądań.  
Kolejnym pomysłem było to, żeby 
uczniowie obecnej klasy VI w Buj-
nach Szlacheckich od nowego 
roku szkolnego zostali podzieleni 
na dwie klasy w dwóch szkołach 
(w Łobudzicach 19 dzieci, w Buj-
nach pozostali). Czyli uczniowie, 
którzy uczyli się razem przez wie-
le lat, byliby podzieleni na 2 klasy,  
a gmina dołożyłaby rocznie do 
tego pomysłu następne ok. 120 
000 zł. Przeciw temu pomysło-
wi wystąpili mieszkańcy Bujen 
oraz nauczyciele z istniejącej od 
lat szkoły podstawowej, zbie-
rając 368 podpisów. Jako Bur-
mistrz Zelowa traktuję wszystkich 
mieszkańców jednakowo, dlate-
go przedstawiłam Radzie Miej-
skiej w Zelowie projekt uchwały 
pozwalającej przenieść całą kla-
sę VI z Bujen do Łobudzic, na co 
nie zgodzili się radni.  Rodzice  
z Łobudzic, powołując się na do-
bro swoich dzieci, interweniowali 
również u Rzecznika Praw Dziec-
ka, Rzecznika Praw Obywatel-
skich oraz w mediach. Jednak ni-
gdzie nie wspominali, że zgodnie 
z ich pomysłem dzieci będą uczyć 

się w kilkuosobowych klasach, na 
wielu przedmiotach na zajęciach 
łączonych – uczniowie z dwóch 
klas w jednej sali i z jednym na-
uczycielem. Czy na pewno do-
bro dziecka wiąże się z nauką  
w klasie kilkuosobowej, w któ-
rej nie można nawet stworzyć 
grup uczących pracy zespoło-
wej, czy zagrać w kilku druży-
nach na zajęciach wychowania 
fizycznego? Czy co roku może-
my spodziewać się podobnych 
awantur i pomysłów dzielenia 
klas na dwie po kilkoro uczniów? 
Po przeczytaniu artykułu w Tygo-
dniku 7 Dni Dziennika Łódzkiego 
z 12.05.2017 r. pt. „Wsie kłócą się 
o szkołę”,  moje zdziwienie budzi 
wypowiedź Pani Dyrektor Gimna-
zjum w Łobudzicach, która żału-
je, że „…cały potencjał tej szkoły 
będzie musiał czekać 7 lat”. Jak 
ta wypowiedź ma się zarówno 
do przepisów prawa oświatowe-
go, jak i pierwszej przedstawio-
nej propozycji zelowskiego sa-
morządu dotyczącej utworzenia 
jednej szkoły w dwóch budyn-
kach? Przepisy ustawy bowiem 
nie dają podstaw prawnych do 
podziału innych klas poza VI. Po-
tencjał szkoły byłby wykorzysta-
ny znacznie lepiej i bezkonflikto-
wo, gdyby rodzice i nauczyciele  
z Łobudzic zaakceptowali przed-
stawioną przez samorząd gminy 
propozycję.  

Jakie konsekwencje? 
W zaistniałej sytuacji każdy 

podatnik naszej gminy ponie-
sie skutki decyzji o utworzeniu  
i utrzymaniu samodzielnej szko-
ły podstawowej w Łobudzicach. 
Jestem przekonana, że nie jest 
to również decyzja korzystna dla 
uczniów. To nie jedyna konse-
kwencja działań wąskiej grupy 
ludzi z naszej gminy – doszło do 
skłócenia dwu środowisk szkol-
nych, kilku wsi; dodatkowo obcią-
żony został budżet Gminy, to ob-
ciążenie będzie rosło – od 133 
706,00 zł w 2017 roku do 729 
846,00 zł w 2022 roku dokłada-
nych do subwencji do działalno-
ści oddzielnych szkół w Bujnach  
i Łobudzicach. Tej subwencji le-
dwo wystarczyłoby na prowa-
dzenie jednej szkoły. Od wie-
lu lat prowadzimy przemyślaną

MIESZKAŃCY MAJĄ PRAWO WIEDZIEĆ…

Od pół roku w naszej gminie dochodzi do coraz silniejszych podziałów pomiędzy dwoma miejscowościami – Łobudzicami i Bujnami,  
spowodowanych reformą oświaty, którą wprowadzono w styczniu 2017 roku. Jako Burmistrz Zelowa zawsze deklarowałam swoim  
mieszkańcom jawność i przejrzystość wszelkich działań i podejmowanych decyzji, zarówno tych łatwych, jak i trudnych. W związku z tym  
postanowiłam zaistniałą sytuację opisać i poddać pod rozwagę.  Uważam, że wszyscy mamy prawo poznać prawdę o sprawach dotyczących  
naszej małej ojczyzny.



tel. 44 635-15-35  /  fax. 44 634-13-414 WYDARZENIA

politykę kadrową związaną z za-
trudnianiem nauczycieli, dlatego 
też pedagodzy z Gimnazjum  
w Łobudzicach nie musieli się 
obawiać utraty pracy, mimo to 
przyłączyli się do walki o szkołę. 
Pragnę w tym miejscu podkre-
ślić wręcz odmienną postawę 
pozostałych  nauczycieli z naszej 
gminy, którzy solidaryzując się 
z nauczycielami likwidowanych 
gimnazjów, nie buntowali się   
w żaden sposób przeciw po-
dzieleniu się swoimi ewentual-
nymi nadgodzinami.

Pisząc do rozmaitych instytu-
cji skargi, mieszkańcy Łobudzic 
zarzucają mi działanie na nieko-

rzyść ich dzieci. Jak można uwie-
rzyć w to, że Burmistrz chce źle 
dla mieszkańców Łobudzic przy 
realizacji tak wielu inwestycji na 
tym terenie? 

Od 2011 roku po dzień dzisiej-
szy z budżetu Gminy Zelów sfi-
nansowano na terenie Łobudzic 
inwestycje na łączną kwotę 8 755 
805,00 zł, a w Bujnach Księżych  
i Szlacheckich na nieporówny-
walnie mniejszą kwotę 1 514 
615,00 zł. Ponadto, w budżecie 
Gminy Zelów na 2017 rok są za-
planowane kolejne inwestycje 
na tym terenie. 

Jako Burmistrz Zelowa, staram 
się podejmować decyzje naj-

bardziej korzystne dla wszyst-
kich mieszkańców naszej gmi-
ny, a nie pojedynczej grupy 
osób.  Zdaję sobie sprawę, że 
przy naszych możliwościach fi-
nansowych nie jestem w stanie 
spełnić wszystkich oczekiwań. 
Pamiętam o tych mieszkańcach, 
którzy nie mają jeszcze podsta-
wowej infrastruktury technicz-
nej tj. wodociągów, kanalizacji  
i dróg. Na to wszystko potrzeb-
ne są ogromne środki finanso-
we. Jako włodarz gminy dążę 
do tego,  aby wyrównać poziom 
życia wszystkich mieszkańców. 
Oszczędzam i przeliczam każ-
dą wydaną z budżetu złotówkę 

i dlatego nie mogę dopuścić do 
sytuacji, by roszczeniowa posta-
wa niektórych osób wpłynęła na 
podejmowane przeze mnie de-
cyzje, zwłaszcza jeżeli dzieje się 
to kosztem pozostałych miesz-
kańców  naszej małej ojczyzny.

W tym miejscu chciałam po-
dziękować wszystkim osobom, 
które włączyły się w dyskusję 
pod tym artykułem na Face-
booku. Świadczy to o tym, że 
mieszkańcy interesują się spra-
wami bieżącymi w gminie i o ich 
obywatelskiej postawie. 

Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska

W ostatnią niedzielę maja w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie Rada Rodziców zorganizowała II Festyn Rodzinny. 
Po raz drugi festyn objęła Patronatem Honorowym  Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska. 

MIESZKAŃCY MAJĄ PRAWO WIEDZIEĆ… C.D.

FESTYNOWO W WYGIEŁZOWIE

Przybyłych gości i uczestników 
festynu powitały przewodnicząca 
Rady Rodziców Magdalena Bara-
nowska oraz dyrektor szkoły Ma-
riola Głowacka. Część artystyczną 
rozpoczęły przedszkolaki wykonu-
jąc taniec nowoczesny do utwo-
ru „Let’s get loud” Jennifer Lopez.
Uczniowie klasy II zaśpiewali pio-
senki dla rodziców, a grupa dziew-
cząt z klas V i VI zaprezentowała po-
kaz gimnastyczny, który zachwycił 
widzów. Boiska szkolne tego dnia 
zamieniły się w kolorowy plac  
zabaw, gdzie po części oficjalnej 
rozpoczęła się beztroska zabawa 

w gronie rodzinnym. Wśród wielu 
atrakcji były: przejazd starodaw-
nym motocyklem z koszem, prze-
jażdżka konna, dmuchane zjeż-
dżalnie, kącik fryzur oraz punkt 
ozdabiania twarzy, loteria fanto-
wa, konkursy sportowe z nagroda-
mi dla dużych i małych, kiermasz 
taniej książki. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się stoiska z do-
mowymi wypiekami, napojami 
oraz kiełbaski z grilla.  

Impreza odbyła się dzięki wspar-
ciu wielu sponsorów, a jej organi-
zatorzy zapraszają już wszystkich 
za rok! 

VI GMINNY FESTYN RODZINNY ZA NAMI
DZIAŁO SIĘ – tymi dwoma 

słowami można spróbować od-
dać i opisać to, co wydarzyło się  
w pierwszą niedzielę czerwca na 
boisku Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie. Z inicja-
tywy Burmistrza Zelowa Urszuli 
Świerczyńskiej odbył się tam VI 
już Festyn Rodzinny, w którym 
udział wzięły setki mieszkańców 
naszej gminy. 

Oficjanego otwarcia festy-
nu dokonała Burmistrz Zelo-
wa oddając plac pełen atrak-
cji spragnionym zabawy 
młodszym i starszym dzieciom 
życząc wesołej zabawy. W asy-
ście wdzięcznych pomocni-
ków – zwierząt z Madagaska-
ru, rozdawała dzieciom balony  
i opaski promocyjne z oka-
zji 60-lecia nadania praw miej-

skich Zelowowi. Podczas festy-
nu te dwie dzielne “maskotki” 
rozdawały maluchom cukierki  
i pozowały z nimi do zdjęć. Dzie-
ci mogły bezpłatnie korzystać 
z dużej i małej zjeżdżalni, zam-
ku dmuchanego, basenu z pi-
łeczkami, trampolin - bungee i 
zwykłej oraz kul wodnych. Za-
interesowanie tymi atrakcjami 
było ogromne, o czym świad-
czyły kolejki. To jednak nie był 
koniec niespodzianek. Co chwi-
lę pojawiały się dzieci z pięknie 
pomalowanymi twarzami, każdy 
chętny mógł oddać swoją buzię  
w ręcę utalentowanych pań. 

W tym roku po raz pierwszy 
podczas festynu można było 
wziąć udział w warsztatach ko-
walskich i garncarskich, a nawet 
przymierzyć strój rycerski. Mnó-

stwo osób próbowało swoich sił 
w tych zapomnianych fachach,  
a wykonane podczas pracy 
przedmioty można było zabrać 
sobie na pamiątkę. 

Ciekawostką dla publiczności 
był pokaz grupy rekonstrukcyj-
nej. Program historyczny „Staro-
polskie obyczaje” zachwycił za-
równo dzieci, jak i dorosłych. 
Każdy mógł spróbować walki 
na piankowe miecze z mistrza-
mi oręża. Ponadto, dzieci wraz  
z rodzicami brali udział w róż-
nych konkursach z nagroda-
mi m.in. sprawnościowym, 
plastycznym. Zwierzaki z Mada-
gaskaru uczyły robienia zwie-
rząt, kwiatów i stworów z dłu-
gich balonów.

Niestety tą świetną zabawę 
przerwały burze. To była jedy-

na rzecz, na którą organizatorzy 
nie mieli wpływu, choć panowie 
z grupy rekonstrukcyjnej bardzo 
starali się „przegonić chmury”, 
strzelając do nich z muszkietów. 
Ze względu na bezpieczeństwo 
uczestników festynu, organiza-
torzy zmuszeni byli skrócić im-
prezę, dlatego też nie wystą-
pił zespół Solaris, który miał być 
dodatkową atrakcją. Zawiedzio-
nych fanów przepraszamy.

Festyn Rodzinny, jak co roku, 
jest w naszej gminie czasem ra-
dości i wspólnego spędzania 
czasu w gronie rodziny i znajo-
mych. Choć ta impreza już za 
nami, z przyjemnością zapra-
szamy już wszystkich za rok na 
VII Festyn Rodzinny w Zelowie. 
Oby tylko pogoda sprzyjała fan-
tastycznej zabawie.
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SAMORZĄDOWE ABC 

Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska wraz z Sekretarzem Mia-
sta Agnieszką Mysłowską wcieli-
ły się w maju w rolę pedagogów, 
prowadząc wykład z elementami 
dyskusji dla drugich klas Liceum 
Ogólnokształcącego w Zelowie. 
Uczniowie wysłuchali „od źródła” 
na czym polega rola samorządu, 
Burmistrza - jako organu wyko-
nawczego i Rady Miejskiej – jako 
organu stanowiącego, z jakimi 
problemami i wyzwaniami zma-
gają się oni codziennie, a także jak 

wielkiej wagi są decyzje, które mu-
szą podejmować. Pani Burmistrz 
przybliżyła młodzieży zasady 
funkcjonowania jednostek samo-
rządu terytorialnego na szczeblu 
gminnym, a także zakres zadań 
radnych, zachęcając licealistów 
do interesowania się tym, co dzie-
je się wokół nich i do rozbudzania  
w sobie świadomości obywatel-
skiej. Młodzi ludzie podczas dysku-
sji mieli okazję poruszyć nurtujące 
ich tematy związane z oświatą czy 
stanem dróg w naszej gminie. 
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WIZYTA ZELOWSKIEJ DELEGACJI W NEUENHAUS
Na zaproszenie Burmistrza 

Güntera Oldekampa Związku 
Gmin Neuenhaus oraz Komite-
tu ds. współpracy z naszą gmi-
ną, 6-osobowa delegacja Gminy 
Zelów gościła w dniach 19-20 
maja w Niemczech. Jednym  
z elementów wizyty była pre-
zentacja prac naszych lokalnych 
twórców, m.in. Magdaleny Pej-

gi, Józefa Pospiszyła i Joanny 
Samborskiej oraz omówienie 
dalszych kierunków i obszarów 
współpracy. W 2018 roku na-
sze gminy czeka jubileusz 25-le-
cia współpracy, który zgodnie  
z ustaleniami podczas robocze-
go spotkania w Neuenhaus, ob-
chodzony będzie w Zelowie. 
Wtedy przez włodarzy gmin 

partnerskich zostanie podpisa-
ny akt odnowienia współpracy. 
Zaprezentowane będą też zmia-
ny, które dokonywały się w gmi-
nach na przestrzeni tych 25 lat. 
W ramach wizyty, zelowska de-
legacja zwiedziła wiele cieka-
wych miejsc, a nasi niemieccy 
partnerzy zaprezentowali swoje 
nowe inwestycje, w tym obser-
watorium astronomiczne, zago-
spodarowane tereny i obiekty 
po fabrykach przemysłu tekstyl-
nego (tzw. Nino) w Nordhorn 
oraz podzielili się swoimi no-
wymi pomysłami i planami in-
westycyjnymi. Odbyły się także 

spotkania robocze dotyczące 
dalszego rozwoju współpracy 
partnerskiej i rozszerzenia jej 
na niwie oświatowej, sportowej, 
kulturowej. Jednym z pomysłów 
jest realizacja wspólnego pro-
jektu dla młodzieży na temat 
historii przemysłu bawełniane-
go, która łączy nasze gminy. Za-
równo Burmistrz Urszula Świer-
czyńska, jak i Burmistrz Günter 
Oldekamp podkreślali w swoich 
przemówieniach znaczącą rolę 
współpracy samorządów gmin 
partnerskich w dobie integracji 
z Unią Europejską.  

KRWIODAWCY ZNOWU W AKCJI
W Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Zelowie odbyła się kolejna ak-
cja oddawania krwi organizowana 
przez Miejsko-Gminny Klub Hono-
rowych Dawców Krwi w Zelowie 
we współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi. Zgłosiło się aż 
38 osób, zebrano niemal 15 litrów 

„daru życia” - krwi. Honorowym 
krwiodawcom podziękowała za 
ich poświęcenie i wytrwałość Bur-
mistrz Zelowa Urszula Świerczyń-
ska, wręczając na ręce Prezesa Klu-
bu drobne podarunki dla każdego 
z biorących udział w oddawaniu 
krwi.

Termin kolejnej akcji wyznaczo-
ny jest na 28 lipca br. 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
– ZELOWIANIE DZIECIOM

„Zelowianie dzieciom” - pod  
takim hasłem zainaugurowano  
w zelowskiej bibliotece tegorocz-
ną akcję „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. 15 maja br. biblioteka go-
ściła Burmistrza Zelowa Urszulę 
Świerczyńską i Sekretarza Miasta 
Agnieszkę Mysłowską. Na spotka-
nie z książką przybyły przedszko-
laki z Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 im. Marii Konopnickiej  
w Zelowie. Dzieci wysłuchały po-
pularnych wierszy znanych pol-
skich i zagranicznych autorów, 

które czytane były przez zapro-
szonych gości. Na kolejnym spo-
tkaniu 22 maja br. wierszyki,  
rymowanki i zagadki dzieciom 
z Przedszkola Edukacyjnego im. 
Jana Amosa Komeńskiego czyta-
ła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zelowie Agnieszka First. To już 
kolejna znana osobistość z Gminy 
Zelów przybliżająca najmłodszym 
słowo pisane. Zwieńczeniem spo-
tkań były wspólne zdjęcia, pod-
pisy na pamiątkowej tablicy oraz 
słodki upominek. 
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NA STRAŻY PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA

Czy Pana zdaniem Gmina Zelów 
jest bezpiecznym miejscem do za-
mieszkania, a jej mieszkańcy mogą 
spać spokojnie?

- Zdecydowanie TAK i to nie są je-
dynie moje odczucia, ale potwierdze-
niem tego są także dane statystyczne 
wskazujące na tendencję spadkową 
przestępczości w ostatnich pięciu la-
tach, zwłaszcza tej najbardziej niebez-
piecznej jak rozboje, pobicia czy bójki. 
Taka sytuacja dotyczy zarówno Gmi-
ny Zelów, jak i całego powiatu bełcha-
towskiego.  Co roku przedkładam Ra-
dzie Miejskiej w Zelowie sprawozdanie  
z działalności Komisariatu Policji w Ze-
lowie wraz z  informacją o stanie po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego, 
z którego wynikają już konkretne liczby 
stwierdzonych przestępstw, zdarzeń 
drogowych, podejmowanych działań 
prewencyjnych i efektów naszej pra-
cy. Niestety powodem do niepokoju 
jest znaczny wzrost przestępczości in-
ternetowej i cyberprzestępczości. Jest 
to ogólnokrajowa, a nawet światowa 
tendencja w strukturze przestępczości. 
Ok. 80% to przestępstwa poprzez In-
ternet lub za jego pośrednictwem. Są 
to oszustwa, nękania, przechwytywa-
nie danych. Czyny te powodują bar-
dzo duże straty, z jednej strony finan-
sowe, a z drugiej społeczne i moralne. 
Często przez chwilę nieuwagi czy brak 
odpowiedniej wiedzy, ludzie tracą ma-
jątki, czy oszczędności całego życia.  
Z takimi przypadkami mamy też do 
czynienia w naszej gminie.  Dlatego 
duża część naszej pracy jest ukierun-
kowana na tego typu przestępczość. 
W celu edukacji społeczeństwa co do 
tego rodzaju przestępstw, prowadzimy 
debaty i konsultacje społeczne, spotka-
nia z dziećmi i młodzieżą, seniorami, 
środowiskowe z mieszkańcami. 

Czy uważa Pan, że miejski monito-
ring spełnia swoje zadanie i jest po-
mocny w pracy Komisariatu Policji 
w Zelowie przy wykryciu różnego ro-
dzaju zdarzeń?

- Monitoring miejski jest bardzo po-

mocnym narzędziem w naszej pracy, 
a dodatkowo podnosi bezpieczeń-
stwo mieszkańców oddziałując zapo-
biegawczo. Z pewnością wpływa też 
na spadek przestępczości. Po przepro-
wadzonej przez gminę modernizacji 
monitoringu mam zapewnienie od 
Pani Burmistrz, że gmina planuje dal-
szą jego rozbudowę i unowocześnie-
nie w celu zwiększenia poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców.

Powiatowa mapa zagrożeń bez-
pieczeństwa – to kolejne narzędzie 
funkcjonujące na terenie powia-
tu bełchatowskiego, które pomaga 
mieszkańcom w zgłaszaniu różnego 
rodzaju przestępstw, wykroczeń  i za-
grożeń.  Czy to narzędzie sprawdza 
się na terenie naszej gminy?

- Jest to kolejne, poza monitorin-
giem miejskim, przydatne narzędzie, 
które  cieszy się zainteresowaniem 
mieszkańców i pozwala w sposób 
anonimowy przekazać swoje uwagi, 
problemy, spostrzeżenia, a tym samym 
przyczynia się do  budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego. W większości 
przypadków są to zgłoszenia z zakre-
su ruchu drogowego. Planujemy na 
terenie naszej gminy intensyfikację ak-
cji informacyjnej na temat powiatowej 
mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Dziel-
nicowi starają się dotrzeć do wszyst-
kich, także do tych, którzy nie posiada-
ją dostępu do Internetu lub nie wiedzą, 
jak z tego narzędzia korzystać. W tym 
celu planujemy wyposażyć dzielni-
cowych w mobilne urządzenia. Nale-
ży jednak podkreślić, że nie służy ono  
z pewnością do zgłoszenia pilnych in-
terwencji, które mieszkańcy powin-
ni nadal zgłaszać poprzez połączenia 
alarmowe 112 czy 997. Ja w swojej 
pracy stawiam jednak na bezpośred-
ni kontakt z mieszkańcami. Zarówno 
ja, jak i dzielnicowi jesteśmy dostęp-
ni pod numerami telefonów służbo-
wych oraz bezpośrednio podczas służ-
by. Poza wyznaczonymi godzinami, 
staram się przyjmować mieszkańców 
zawsze, kiedy tylko mogę. Policja funk-
cjonuje w oparciu o wiedzę własną, ale  
w dużej mierze przekazaną przez 
mieszkańców. Takie podejście wielo-
krotnie zaowocowało zatrzymaniem 
sprawców kradzieży, włamań i innych 
czynów zabronionych. Często miesz-
kańcy przychodzą na komisariat z pro-
blemami osobistymi, które są poza 
naszymi kompetencjami. Dla mnie 
świadczy to też o dużym zaufaniu do 

nas, a także o poczuciu bezpieczeń-
stwa, jakie stwarzamy. W takich sytu-
acjach staramy się pomóc na ile jest to 
możliwe, kierując np. do właściwych in-
stytucji. 

Wspomniał Pan o dzielnicowych. 
Ilu mamy ich w Gminie Zelów?

- W Gminie Zelów mamy 4 dzielni-
cowych posiadających długoletnie do-
świadczenie. Rejon służbowy nr 12 na 
terenie miasta obsługuje asp. szt. Zbi-
gniew Kaliski, rejon służbowy nr 13 na 
terenie miasta należy do st. asp. Mar-
cina Świerczyńskiego. Z kolei, na tere-
nach wiejskich w naszej gminie rejon 
służbowy nr 14 obsługuje mł. asp. Mar-
cin Pospiszył oraz rejon służbowy nr 15 
st. asp.  Jarosław Woźniak. Dokładna re-
jonizacja, a także numery telefonów do 
dzielnicowych dostępne są na stronie 
Komendy Powiatowej w Bełchatowie.  
Jeden z dzielnicowych - aspirant szta-
bowy Zbigniew Kaliski został wytypo-
wany do tegorocznej edycji konkur-
su na Dzielnicowego Województwa 
Łódzkiego. Zachęcam do głosowania 
internetowego na naszego kandydata.  

Mówi się o tym, że policjantów cią-
gle brakuje….czy u nas też jest to zja-
wisko odczuwalne? 

- Na chwilę obecną mamy pe-
łen stan etatowy, 22 funkcjonariuszy. 
Moim zdaniem, jest to wystarczająca 
obsada na potrzeby naszej gminy.  

Policja ciągle potrzebuje wspar-
cia finansowego władz samorządo-
wych?   

- Zdecydowanie tak. W ramach 
dobrej współpracy z Burmistrzem 
Zelowa, od kilku lat zwracamy się  
o dofinansowanie służb ponadnorma-
tywnych i nasze prośby znajdują przy-
chylność władz samorządowych. To 
świadczy o współodpowiedzialności 
za utrzymanie odpowiedniego pozio-
mu bezpieczeństwa w naszej gminie. 
Dzięki takiej pomocy finansowej mo-
żemy w sezonie letnim wystawić do-
datkowe patrole. Te służby kierowane 
są po części tam, gdzie jest największa 
potrzeba.  Przekłada się to oczywiście 
na zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Dobrą współpracę 
potwierdza również udział policjantów 
Komisariatu Policji w Zelowie w zabez-
pieczeniu imprez o charakterze kultu-
ralnym, sportowym, religijno-patrio-
tycznym organizowanych na terenie 
naszej gminy.

Istnieje opinia, że często umarza-
cie postępowanie z powodu nie wy-

krycia sprawcy, poszkodowani czują 
się zawiedzeni...

- Analizując dane statystyczne cho-
ciażby za ubiegły rok, trudno się zgo-
dzić z taką opinią, ponieważ wskaźnik 
wykrywalności przestępstw w Gminie 
Zelów był na poziomie 84,57%. Taki 
wynik plasuje nas w czołówce zarów-
no powiatu bełchatowskiego, jak i wo-
jewództwa łódzkiego. Moim zdaniem, 
skuteczność naszych działań jest na 
wysokim poziomie. Owszem zdarzają 
się sytuacje, kiedy nie ustalimy sprawcy 
przestępstwa w terminie wynikającym 
z  kodeksu postępowania karnego, 
ale to nigdy nie oznacza, że tą sprawą 
przestajemy się interesować. Tak wła-
śnie było w przypadku włamań do do-
mów jednorodzinnych czy licznych 
kradzieży elektronarzędzi. Pomimo 
umorzenia spraw, sprawcy zostali za-
trzymani i odpowiedzą przed sądem.

Jeżeli już odwołuje się Pan do sta-
tystyk, to jak wygląda sprawa bez-
pieczeństwa na drogach i ilości wy-
padków na terenie miasta i gminy?

- W 2016 roku nieznacznie wzro-
sła ilość zdarzeń drogowych, w tym 
głównie kolizji drogowych, a zmalała 
ilość wypadków w porównaniu z lata-
mi poprzednimi. Ogółem w 2016 roku 
odnotowano 87 zdarzeń drogowych,  
w tym 25 wypadków i 62 kolizje, 
na skutek których 3 osoby poniosły 
śmierć, a 24 zostały ranne. Najczęst-
szymi przyczynami wypadków są: nie-
udzielanie pierwszeństwa przejazdu 
i niedostosowanie prędkości do wa-
runków panujących na drodze. Mając 
to na uwadze, wspólnie z policjantami 
ruchu drogowego podejmowaliśmy 
działania z zakresu prewencji kryminal-
nej. Bardzo chętnie bierzemy udział w 
spotkaniach i prelekcjach z młodzieżą 
na temat bezpiecznego korzystania  
z drogi organizowanych w szkołach 
na terenie naszej gminy. Jedną z ostat-
nich takich akcji były pogadanki na te-
mat bezpieczeństwa z uczniami Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Zelowie, którzy 
są tuż po egzaminie na kartę rowero-
wą. Wraz z przedstawicielami samorzą-
du lokalnego, nasi dzielnicowi wręczyli 
dzieciom kamizelki odblaskowe ufun-
dowane przez gminę.

Panie Komendancie, dziękując za 
rozmowę, życzę owocnej kontynu-
acji działań mających na celu bez-
pieczeństwo naszych mieszkańców 
oraz realizacji wszelkich planów i za-
mierzeń. 

O bezpieczeństwie i porządku publicznym w naszej gminie z Komendantem Komisariatu Policji w Zelowie Krzysztofem Mikułowskim 
rozmawia redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka

WYWIADY
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BURMISTRZ INFORMUJE
BEZROBOCIE W DÓŁ, WIĘCEJ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ

W trakcie XXVI sesji Rady Miej-
skiej w Zelowie, która odbyła 
się w dniu 25 maja br. w Domu 
Kultury, radni udzielili absoluto-
rium Burmistrzowi Zelowa Urszu-
li Świerczyńskiej z tytułu wyko-
nania budżetu Gminy Zelów za 
2016 rok.

Prognozowane dochody zo-
stały wykonane w kwocie 54 245 
451,99 zł, co stanowi 100,5% pla-
nu uchwalonego przez Radę 
Miejską. Wydatki zaś zrealizowa-
no w kwocie 53 496 227,20 zł, tj. 
na poziomie 93,30% ustalonego 
planu. Budżet zamknął się nad-
wyżką w wysokości 749 224,79 zł.

Dochody bieżące wykonano 
w wysokości 53 333 275,09 zł, na-
tomiast wydatki bieżące 48 293 
163,43 zł, co oznacza, że budżet 

zamknął się nadwyżką operacyj-
ną w kwocie 5 040 111,66 zł z za-
chowaniem reguły wynikającej z 
zapisów ustawy o finansach pu-
blicznych. Dochody majątkowe 
zrealizowano na poziomie 912 
176,90 zł (99,00% planu), a wy-
datki majątkowe w wysokości 5 
203 063,77 zł (93,50% planu).

Kwota zobowiązań z tytu-
łu kredytów i pożyczek na dzień 
31 grudnia 2016 roku wyniosła 
21 016 108,00 zł i w stosunku do 
końca roku 2015 zmniejszyła się 
o kwotę 1 118 556,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji bu-
dżetu Gminy Zelów uzyskało po-
zytywną opinię zarówno Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, jak i 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Zelowie.

RADNI UDZIELILI ABSOLUTORIUM ZA 2016 ROK

Liczba osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w zelowskiej fi-
lii Powiatowego Urzędu Pracy  
w Bełchatowie systematycznie spa-
da. Obecnie wskaźnik bezrobo-
cia wynosi ok. 7,7%. Na tle powia-
tu bełchatowskiego, bezrobotni 
zamieszkali na terenie Gminy Ze-
lów stanowią nieco ponad 20%, 
czyli 900 osób, w tym 435 kobiet. 
Prównując ten stan bezrobocia  
z analogicznym okresem po-
przedniego roku widać znacz-
ną różnicę – liczba bezrobotnych  
w naszej gminie zmniejszyła się  

o 159 osób. Gmina Zelów wypada 
bardzo korzystnie na tle powiatu 
bełchatowskiego również w kwe-
stii bezrobocia kobiet: 48% ogó-
łu zarejestrowanych bezrobotnych  
z terenu Gminy Zelów, natomiast 
dla powiatu wskaźnik procentowy 
wynosi 56,8. 

W tym roku, zarówno Powiato-
wy Urząd Pracy, jak i filia w Zelowie 
dysponują dużą pulą środków fi-
nansowych na różne formy aktywi-
zacji zawodowej. Kierownik PUP filii 
w Zelowie pani Marta Sych zachę-
ca pracodawców i poszukujących 

pracy do korzystania z tych możli-
wości. W ofercie PUP są: staże, pra-
ce interwencyjne, szkolenia, bony 
szkoleniowe, jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodar-
czej, bony na zasiedlenie, bony za-
trudnieniowe, refundacje do wyna-
grodzeń bezrobotnych do 30. oraz 
powyżej 50. roku życia, refundacje 
kosztów wyposażenia lub doposa-
żenia stanowisk pracy. 

Pracownicy PUP filii w Zelowie 
zapraszają do zapoznania się z ofer-
tą, służą również pomocą meryto-
ryczną.

Jeszcze w tym roku planowa-
na jest do realizacji droga gmin-
na wraz z budową sieci wodocią-
gowo - kanalizacyjnej pomiędzy 
ul. Żeromskiego a Cegielnianą  
w Zelowie przylegająca do Urzę-
du Miejskiego. Jest to droga,  
o której dofinansowanie wystę-

powała Gmina Zelów w ubiegłym 
roku do Powiatu Bełchatowskie-
go i nie otrzymała go. Nie byłoby 
w tym dziwnego, jakby powodem 
był brak środków finansowych, 
ale dofinansowanie cofnięto  
w trakcie jednej z sesji Rady Po-
wiatu w czerwcu ubiegłego roku. 

W projekcie budżetu powiatu beł-
chatowskiego już była zabezpie-
czona kwota 240 000 zł na ten 
cel, ale niestety w wyniku niezro-
zumiałych dla nas zmian i wyni-
ku głosowania radnych powiato-
wych, dotacja dla Gminy Zelów 
nie została przyznana. W związku 

z tym, że mieszkańcy wielokrot-
nie wnioskowali o realizację tej 
drogi, Burmistrz Zelowa postano-
wiła jednak wykonać to zadanie.  
W tym celu zostanie złożony wnio-
sek o pożyczkę do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

DWÓCH RADNYCH POWIATOWYCH NIE POMOGŁO, ALE DROGA BĘDZIE
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CO W GMINNYCH INWESTYCJACH?

ROZBUDOWA OŚWIETLEŃ
 I BUDOWA OGRODZEŃ

Ponad 75 tysięcy złotych wy-
dano w I półroczu 2017 roku  
z budżetu Gminy Zelów na za-
dania związane z oświetlenia-
mi ulicznymi. Zakres prowadzo-
nych robót jest bardzo różny.  
W Marszywcu  przeprowadzono 
rozbudowę oświetlenia polega-
jącą na przedłużeniu istniejącej 
linii napowietrznej niskiego na-
pięcia i montażu opraw oświe-
tleniowych. Wartość inwestycji 
wyniosła 3 813 zł. W miejsco-
wości Nowa Wola także prze-
dłużono istniejącą linię napo-
wietrzną niskiego napięcia oraz 
zamontowano słupy i oprawy 
oświetleniowe. Wartość robót 
wyniosła 13 530 zł. Ten sam za-
kres prac zrealizowano w Sro-
mutce na kwotę 15 375 zł.  
Z kolei, w Janowie rozbudowa-
no oświetlenie polegające na 
przedłużeniu istniejącej linii na-
powietrznej niskiego napięcia  
i montażu opraw oświetlenio-
wych na kwotę 7 600 zł. Wyko-
nawcą wszystkich prac była fir-
ma Usługi elektryczne Tomasz 
Urbanowicz z Bełchatowa. W naj-
bliższym czasie planowana jest 
dalsza rozbudowa oświetlenia –  
w Wypychowie i Grębocinach.  
W Wypychowie będzie przedłu-
żona istniejąca linia napowietrz-
na niskiego napięcia i montaż 

opraw oświetleniowych. War-
tość prac wyceniono na 17 750 
zł. W Grębocinach zostanie pod-
wieszony przewód i zamonto-
wane oprawy na istniejących 
słupach linii napowietrznej ni-
skiego napięcia. Zadanie będzie 
kosztować 17 350 zł. 

Do końca czerwca będą 

zakończone w trzech miej-
scowościach – Ostoi, Po-
żdżenicach i Ignacowie za-
dania inwestycyjne związane  
z budową ogrodzeń realizowane 
w ramach funduszy sołeckich. 
Łączna wartość wykonywanych 
prac oszacowana jest na kwotę 
nieco ponad 27 000 zł.

ROZPOCZNĄ SIĘ BUDOWY 
DRÓG

W najbliższym okresie plano-
wane są budowy lub remon-

ty niektórych odcinków dróg 
gminnych: 

• Remont drogi gminnej  
w miejscowości Łobudzice na 
odcinku o długości 691,95 mb, 
szerokość drogi 3,5-5,0 m. Zakres 

robót do wykonania obejmuje: 
wykonanie warstwy odcinającej  
z piasku, wykonanie podbudowy 
tłuczniowej, warstwy wiążącej 
z asfaltobetonu, warstwy ście-
ralnej z asfaltobetonu, wykona-
nie ścieku przykrawężnikowego  
z kostki betonowej wraz z kra-
wężnikiem najazdowym, zabez-

pieczenie skarp i dna rowu pły-
tami betonowymi ażurowymi. 
Wykonawca dokona regulacji 
studni i skrzynek zaworów wo-
dociągowych.

• Budowa drogi od ul. Po-
znańskiej do ul. Władysława 
Łokietka (ul. Królewska). Zakres 
zadania obejmuje: roboty przy-
gotowawcze i ziemne, montaż 
krawężników, wyrównanie ist-
niejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym, budowa nawierzch-

ni z asfaltobetonu, chodników,  
wykonanie wjazdów do posesji  
z kostki betonowej. Dodatkowo 
w ramach zadania będzie wyko-
nane oświetlenie uliczne.

• Remont drogi gminnej na 

odcinku Kolonia Kociszew – 
Zagłówki o długości ok. 418 m   
w technologii potrójnej, po-
wierzchniowej stabilizacji istnie-
jącej nawierzchni emulsją asfal-
tową. 

• Remont drogi w miej-
scowości Kuźnica o długości 
ok. 190 m  w technologii  na-

wierzchni z betonu asfaltowego.
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH:
• W czerwcu do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014 
– 2020 powtórnie został złożony 
wniosek o dofinansowanie pro-
jektu pn. „Rozbudowa systemów 
wodno–kanalizacyjnych w Zelo-
wie – II etap”. W ramach zadania 
planowana jest budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej, deszczowej 

i sieci wodociągowej w ulicach: 
Leśna, Przejazd, Zofii, Górna, Po-
przeczna i Podleśna.

• W styczniu do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 zostały złożone 
wnioski na dofinansowanie pro-
jektów: „Sieć wodociągowa wraz 
z odgałęzieniami w granicach 
pasów drogowych w miejscowo-
ści Nowa Wola” oraz „Sieć wodo-
ciągowa wraz z odgałęzieniami  
w pasie drogowym w miejsco-
wości Ostoja”. Do chwili obecnej 
brak rozstrzygnięcia konkursu.

• W lutym złożono wniosek  
o dofinansowanie z budżetu 
Województwa Łódzkiego na za-
danie pn. „Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Łobudzice”. 
Wniosek obejmuje wykonanie 
nawierzchni z asfaltobetonu na 
odcinku o długości ok. 690 m. 
Do chwili obecnej brak rozstrzy-
gnięcia.

• W marcu br. do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi złożo-
no 3 wnioski o dofinansowanie 
małych projektów. Jeden z nich 
pn. „Kociszewski piknik rodzinny” 
otrzymał dofinansowanie w wys. 
5 000 zł. Zadanie  będzie zreali-
zowane do 15 września br.

Ulica Królewska w Zelowie planowana do realizacji

Droga gminna w Łobudzicach planowana do realizacji



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

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE
PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO:

22 CZERWCA (CZWARTEK) GODZ. 18.00
DOM KULTURY W ZELOWIE

• Osoby w wieku 50 - 65 lat 
niezależnie od  wywiadu rodzinnego

• Osoby w wieku 40 - 65 lat, 
które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego

• Osoby w wieku 25 - 65 lat, 
pochodzące z rodziny z zespoem Lyncha
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
DLA ROLNIKÓW

PAMIĘTAJ O WYMIANIE DOWODU OSOBISTEGO
Przypominamy mieszkańcom 

Gminy Zelów o obowiązku wymia-
ny dowodu osobistego z powodu 
upływu terminu ważności dowodu.

Jeśli Twój dowód osobisty zo-
stał wydany w 2007 roku lub 
wcześniej, to koniecznie sprawdź 
czy jest ważny. Nie każdy pamięta, 
że plastikowe dokumenty tożsamo-
ści tracą ważność po 10 latach.

Nieważny dowód osobisty nie 
spełnia swoich funkcji, czyli nie po-

twierdza naszej tożsamości i oby-
watelstwa m.in. w kontaktach  
z urzędem. Taki dokument jest  
bezużyteczny w obrocie prawnym, 
ponieważ nie można się nim dłużej 
posługiwać.

Nadal w obrocie prawnym pozo-
stają dowody osobiste wydane bez 
oznaczenia terminu ich ważności 
(tzw. bezterminowe). Nie ma obo-
wiązku wymiany tych dokumen-
tów.

PORADY I KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zelów do korzystania z nieodpłatnych porad i konsultacji oferowanych przez:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
siedziba:  Zelów, ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23)

Dyżury:     piątki w godz. 16.00 - 18.00,    soboty w godz. 9.00 – 14.00
Porady prawne udzielane są w każdy czwartek w godz. 11.00 – 13.00.

PUNKT PROFILAKTYCZNO – INTERWENCYJNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW 
siedziba: Zelów, ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23)

Dyżury:   czwartki w godz. 8.00 - 11.00,  soboty w godz. 9.00 – 14.00

Tylko od lutego br. ponad 1400 osób z terenu Gminy Zelów skorzystało z pomocy żywnościowej. Do najbardziej potrzebujących mieszkańców trafiło 
ponad 56 ton artykułów spożywczych m.in. cukier, olej, mleko, makaron, ryż, ser żółty, konserwy, ciastka na łączną kwotę 256.885,00 zł. 

Przypominamy rolnikom z te-
renu Gminy Zelów o możliwości 
odzyskania  podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2017 roku. 

Aby otrzymać zwrot podatku, 
należy w terminie 1-31 sierpnia 
2017 roku złożyć wniosek do Bur-
mistrza Zelowa wraz z fakturami 
VAT lub ich kopiami stanowiący-
mi dowód zakupu oleju napędo-

wego w okresie od 1 lutego do 31 
lipca 2017 roku. 

Limit oleju napędowego na 1 
ha użytków rolnych w 2017 roku 
wynosi 86 litrów. Stawka zwrotu 
podatku za 1 litr oleju napędo-
wego w 2017 roku wynosi 1,00 zł. 
Wypłaty realizowane będą od 2 
do 31 października br. przelewem 
na wskazany rachunek bankowy 
lub w kasie Urzędu Miejskiego  
w Zelowie. 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZELÓW

Jest to kolejny rodzaj pomocy dla 
mieszkańców naszej gminy realizo-
wany przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zelowie. 
W tym celu zelowski ośrodek nawią-
zał współpracę z Fundacją „Poranek” 
z Tomaszowa Mazowieckiego w ra-
mach Programu Operacyjnego Po-

moc Żywnościowa 2014-2020 ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym. Kolejna edycja programu bę-
dzie realizowana od września 2017 r.

Osoby zainteresowane otrzyma-
niem takiej pomocy żywnościowej 
proszone są o zgłaszanie się po skie-

rowania w terminie od 3 lipca do 
31 sierpnia 2017 r. do pracowni-
ków socjalnych Miejsko - Gminne-
go Ośrodka pomocy Społecznej  
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12  
w poniedziałki, środy, czwartki, piątki  
w godz. 7:30-15:30, we wtorki 7:30-
17:00.

Pomoc żywnościowa przysługi-
wać będzie osobom, których kryte-

rium dochodowe wynosi:
• 1 268,00 zł netto dla osoby  

         samotnej
•  1 028,00 zł netto dla osoby  

          w rodzinie.
Bliższych informacji na temat  

pomocy żywnościowej udziela-
ją pracownicy socjalni M-GOPS  
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12,  
tel. 44/634 10 28.
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Przedszkole Samorządowe nr 1 
im. Marii Konopnickiej z oddziała-
mi integracyjnymi w Zelowie świę-
towało w połowie maja 40-lecie 
powstania, które wpisało się w ob-

chody 60-lecia nada-
nia praw miejskich 
Zelowowi. Jubileusz 
przedszkola odbył się  
w Domu Kultury w 
Zelowie. Wśród przy-
byłych na święto go-
ści byli przedstawiciele 
władz samorządowych 
Gminy Zelów, radni 
Rady Miejskiej z Prze-
wodniczącą na czele, 

dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych i placówek oświatowych, orga-
nizacji i instytucji, emerytowani pra-
cownicy przedszkola oraz rodzice. 

Po oficjalnym otwarciu uroczy-

stości przez dyrektor przedszko-
la Monikę Laskowską, dzieci zapre-
zentowały program artystyczny,  
w którym z dużą energią i uśmie-
chami na twarzach każda z grup 
miała możliwość pokazania swo-
ich umiejętności. Były układy ta-
neczne do znanych piosenek, za-
grała orkiestra do muzyki klasycznej 
oraz została wystawiona bajka M. 
Konopnickiej „Na jagody”. Występy 
przedszkolaków były niezwykle ra-
dosne, pełne empatii, uśmiechu, ale 
i profesjonalizmu. Wszyscy obec-
ni wychowankowie Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 w Zelowie mie-
li okazje pokazać swoje niebanalne 

umiejętności aktorskie, muzyczne 
czy taneczne szerokiej publiczności.

Po uroczystości głos zabrali go-
ście życząc społeczności przed-
szkolnej dalszych sukcesów i wspa-
niałego rozwoju. Na zakończenie 
spotkania swoje aktorskie umiejęt-
ności zaprezentowali rodzice przed-
szkolaków do wiersza J. Tuwima 
„Rzepka”. Okazali się wyjątkowymi 
aktorami, z ogromnym zaangażowa-
niem i dystansem do siebie odegrali 
swoje role, wzbudzając salwy śmie-
chu. W ramach obchodów 40-lecia 
przedszkola zaproszeni goście otrzy-
mali od cudownych przedszkola-
ków drobne jubileuszowe upominki.

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT – KONKURSY EKOLOGICZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW
XV Gminny Turniej Wiedzy Eko-

logicznej pod hasłem „Eko – boha-
ter obrońca przyrody” odbył się dnia 
21 kwietnia w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 4. Celem konkursu było 
kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej i właściwych postaw wobec 
środowiska naturalnego, zwróce-
nie uwagi na piękno przyrody pol-
skiej, zrozumienie potrzeby ochro-
ny przyrody i ginących gatunków 
zwierząt przed negatywnym wpły-
wem człowieka, pogłębianie wiado-
mości związanych z poznawaniem 
świata roślin i zwierząt, pogłębianie 
wiadomości na temat zdrowego 
odżywiania zgodnie z piramidą ży-
wienia oraz kształtowanie umiejęt-
ności współdziałania w grupie i od-
powiedzialności za efekty jej pracy. W 
konkursie wzięło udział 8 placówek  
z terenu Gminy Zelów: Przedszkole 
Samorządowe nr 1 w Zelowie, Przed-
szkole Samorządowe nr 4 w Zelowie, 
Przedszkole Edukacyjne w Zelowie, 

Szkoła Podstawowa w Bujnach Szla-
checkich, Szkoła Podstawowa w Ko-
ciszewie. Szkoła Podstawowa w Wy-
giełzowie, Szkoła Podstawowa nr 4  
w Zelowie i Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zelowie.

Największą ilość punktów i tym sa-
mym: 

I miejsce zdobyły:
• „Wiewiórki” z Przedszkola Samo-

rządowego nr 1 w Zelowie, 
• „Dwójeczki” ze Szkoły Podstawo-

wej nr 2 w Zelowie, 
• „Ekoludki” z Przedszkola Samorzą-

dowego nr 4 w Zelowie 
• „Sarenki” z Przedszkola Edukacyj-

nego. 
II miejsce zajęły:
• „Kropelki” ze Szkoły Podstawowej 

w Wygiełzowie,
• „Biedroneczki” ze Szkoły Podsta-

wowej nr 4 w Zelowie,
• „Kumkające Żabki” ze Szkoły Pod-

stawowej w Bujnach Szlacheckich.
III miejsce zdobyły:

• „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej 
w Kociszewie. 

Podczas turnieju został podsu-
mowany Gminny Konkurs Plastycz-
ny „Ekologiczna Biżuteria”. Jego ce-
lem było wykorzystanie odpadów 
jako materiału do działań artystycz-
nych, rozwijanie umiejętności pla-
stycznych, wyobraźni i kreatywności 
dzieci, zagospodarowanie odpadów 
przydatnych do ponownego wyko-
rzystania lub przetworzenia oraz po-
pularyzacja wiedzy o recyklingu i za-
interesowanie ekologią. W konkursie 
udział wzięło 24 dzieci z przedszko-
li i szkół z terenu Gminy Zelów. Jury 
oceniło wykonane prace pod wzglę-
dem różnorodności wykorzystane-
go materiału, oryginalności wyglądu 
pracy oraz walorów estetycznych.

Z każdej placówki wyróżniona zo-
stała jedna praca. Wśród laureatów 
byli:

• Nikola Kwiatkowska z Przed-
szkola Samorządowego nr 1 w Ze-

lowie
• Klaudia Łuczak ze Szkoły Pod-

stawowej nr 4 w Zelowie
• Natalia Baranowska ze Szkoły 

Podstawowej w Kociszewie
• Lena Zielińska z Przedszkola Sa-

morządowego nr 4 w Zelowie
• Wojtek Wejman ze Szkoły Pod-

stawowej w Kociszewie
• Lena Woźniak z Przedszkola 

Edukacyjnego w Zelowie
• Jakub Pospiszył ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Zelowie
• Klaudia Rzewnicka ze Szkoły 

Podstawowej w Bujnach Szlachec-
kich.

Przedszkolaków w konkursie 
wspierało liczne grono gości. Po 
rozgrywce turniejowej odbyło się 
przedstawienie teatralne  „Na ratunek 
Ziemi” w wykonaniu grupy teatralnej 
„Zielone Skrzaty”.

Wszystkim uczestnikom konkur-
sów gratulujemy. 

„AUTOCHODZIKI” W AKCJI
W Szkole Podstawowej nr 4 

im. H. Sienkiewicza w Zelowie 
uczniowie klas drugich uczestni-
czyli w wyjątkowej lekcji. Przyby-
li do nich funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Bełchatowie, realizu-
jąc praktyczne zajęcia profilak-
tyczne dotyczące bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Dzieci 
uczyły się bezpiecznej jazdy za 
kierownicą „Autochodzika”. 

Pod czujnym okiem strażni-
ków miejskich doświadczyły 

bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Uczniowie dowiedzieli 
się, jak prawidłowo przechodzić 
przez jezdnię, czym jest sygna-
lizacja świetlna i o czym infor-
mują znaki drogowe. Kierując 
„Autochodzikami” przekonali się, 
jak poruszają się samochody na 
jezdni i czym są pojazdy uprzy-
wilejowane. Wszyscy świetnie 
się bawili, radości z „prowadze-
nia” pojazdów nie było końca. 
Niewątpliwie była to lekcja nie-

codzienna i jesteśmy przekona-
ni, iż zapadnie dzieciom w pa-
mięci na długie lata, co przełoży 
się na ich bezpieczeństwo na 
drodze. 

„Autochodzik” dla drugokla-
sistów to pierwsza taka lekcja 
w „Czwórce”. To inicjatywa ko-
ordynatorek Tygodnia Bezpie-
czeństwa ph. „Bezpieczeństwo 
dla wszystkich”, którego reali-
zacja każdego roku ma miejsce  
w kwietniu.
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BURMISTRZA ZŁOWIONY
Zarówno pogoda, jak i dobry hu-

mor, dopisywały wędkarzom biorą-
cym udział w Towarzyskich Zawo-
dach Spławikowych o Wiosenny 
Puchar Burmistrza Zelowa, które 
odbyły się pod koniec kwietnia nad 
zbiornikiem wodnym Patyki. Organi-
zatorem, jak co roku, był Polski Zwią-
zek Wędkarski Koło nr 37 w Zelowie. 

20 uczestników przez kilka go-
dzin sprawdzało swoje umiejętno-
ści wędkarskie, nie każdemu udał się 
połów, jednak wspaniała atmosfera 

udzieliła się wszystkim. Patronat Ho-
norowy nad imprezą o wieloletniej 
już tradycji objęła Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska. 

Wśród zwycięzców zawodów są: 
Jędrzej Laskowski – I miejsce, Ma-
rek Bąkowicz – II oraz Patryk Po-
spiszył – III. Najmłodszym zawod-
nikiem, również uhonorowanym 
pucharem, był Jarosław Soboń. 
Każdy uczestnik spławikowych zma-
gań mógł liczyć na symboliczną na-
grodę oraz poczęstunek.

BIEGACZE Z „DWÓJKI” 
NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Wo-
jewództwa Łódzkiego w Biegach 
Przełajowych, które odbyły się pod 
koniec kwietnia w Wolborzu wy-
łoniły nowych mistrzów. Dystans, 
jaki mieli do pokonania zawodnicy, 
uzależniony był od kategorii wieko-
wej (od 600 do 5000 metrów). Za-
wody rozgrywane były w trudnych 
warunkach pogodowych, przez co 
trasa była bardzo wymagająca dla 
wszystkich startujących. Znakomicie 
spisała się dwójka biegaczy ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie, którzy 
nie mieli sobie równych w swoich 
biegach i wywalczyli złote medale. 
Są to: Wiktoria Wilczek w biegu na 

600 metrów oraz Bartosz Adam-
czewski w biegu na 1000 metrów. 
Opiekunem zawodników jest Jacek 
Pawełoszek.

EKO-MISTRZOWIE RECYTACJI
W ramach projektu „Wojewódz-

ki Ekologiczny Dzień Dziecka z Li-
teraturą i Sztuką – Świerszczykowe 
Wierszyki” w Domu Kultury w Zelo-
wie odbył się konkurs recytatorski 
dla najmłodszych o tematyce przy-
rodniczej. Imprezę objęła Patrona-
tem Honorowym Burmistrz Zelo-
wa Urszula Świerczyńska. Poziom 
artystycznego wyrazu, aktorskich 
umiejętności występujących dzieci 
był bardzo wysoki, dlatego też jury 
miało nie lada problem z wyborem 
najlepszych z najlepszych. I miejsce 
zajęła Nikola Muras ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie, na II miej-

scu uplasowała się Pola Papuga  
z Przedszkola Samorządowego nr 
4 w Zelowie, natomiast na III - Ro-
zalia Kurek ze Szkoły Podstawowej 
w Wygiełzowie. Wyróżnione zosta-
ły również: Aleksandra Przybylska  
z Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Zelowie, Wiktoria Zielińska 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ze-
lowie oraz Sylwia Karbowniczak 
ze Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich. Laureaci otrzymali na-
grody ufundowane przez Burmi-
strza Zelowa. Wszystkim uczestni-
kom oraz ich opiekunom serdecznie 
gratulujemy.

GMINNY TURNIEJ 
SPORTOWO – POŻARNICZY

Szkoła Podstawowa w Wygiełzo-
wie była organizatorem Gminnego 
Turnieju Sportowo – Pożarnicze-
go, w którym brały udział reprezen-
tacje szkół podstawowych z tere-
nu Gminy Zelów. Turniej składał się  
z dwóch części: pisemnej i spraw-
nościowej. W pierwszej uczniowie 
rozwiązywali test dotyczący histo-
rii pożarnictwa, przyczyn powsta-
wania pożarów, znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek poża-
ru oraz udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. W czę-
ści II drużyny miały do pokonania 
sprawnościowy tor przeszkód. Star-
tujący musieli się także wykazać 
umiejętnością posługiwania się pod-
stawowym sprzętem gaśniczym.  
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wygiełzowie gorąco dopingowali 
wszystkim drużynom. W sportowo 
- pożarniczej rywalizacji zwycięży-
ła drużyna ze Szkoły Podstawowej  
w Bujnach Szlacheckich,

• II miejsce zajęli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie,

• III miejsce - zespół ze Szkoły Pod-
stawowej z Wygiełzowa, 

• IV miejsce - reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie,

• V miejsce - drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie. 

Wszystkie zespoły za walecz-
ność i znajomość przepisów ochro-
ny pożarowej otrzymały dyplomy  
i statuetki ,,strażaka z drabiną”, a każ-
dy z uczestników upominek i sło-
dycze. Nagrody wręczał druh Hen-
ryk Trębacz z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kurowie, który 
pomógł w organizacji i przebiegu 
turnieju. Atrakcją imprezy były po-
kazy sprzętu pożarniczego zorga-
nizowane przez strażaków z OSP 
w Zelowie. Strażacy zaprezento-
wali uczniom sprzęt gaśniczy, opo-
wiadali o swojej pracy i zachęcali 
chłopców do wstępowania w sze-
regi Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. 
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JUBILEUSZ „GAZETY KULTURALNEJ”
Każdy Jubileusz jest pretekstem 

do wygłaszania różnych mów czy 
laudacji. Szczególnie taki, kiedy ja-
kieś pismo ukazuje się po raz dwie-
ście pięćdziesiąty i funkcjonuje na 
rynku od blisko 22 lat. Nie będę jed-
nak tego robił, bo przypuszczam,  
że nie spowoduje to zwiększenia 
nakładu pisma, np. do dziesięciu 
tysięcy egzemplarzy... Ze swej stro-
ny chciałbym z tej okazji podzięko-
wać wszystkim Czytelnikom „Gazety 
Kulturalnej” za ich wierność, że po-
mimo braku kolorowych wkładek  
z »wierszami« Pameli Anderson,  
w dalszym ciągu chcą nas czytać. 
Dyrekcji Domu Kultury za to, że daje 
na druk, wszystkim redaktorom, sta-
łym współpracownikom i autorom 
publikującym swoje materiały dzię-
kuję za to, że nigdy nie prosili o ho-
noraria, których i tak by nie dostali, 
gdyż pismo od samego początku re-
dagowane jest społecznie. Kochani, 
chciałbym Wam powiedzieć, że nie 
dostaniecie ich również przez kolej-
ne dwieście pięćdziesiąt numerów, 
a to z tego powodu, aby pieniądze 
nie przesłoniły Wam czystości umy-
słu przy pisaniu Waszych wspania-
łych, na wysokim poziomie tekstów. 
A czego życzę sobie?... Sobie, życzę 
zdrowia i spokoju... bo wszystko inne 
mam... Czego i Wam życzę – przy-
najmniej na następne 22 lata...

Andrzej Dębkowski
Redaktor naczelny Gazety Kulturalnej

27 maja szachiści z Zelowa  
i okolic wzięli udział w Memoriale   
Aleksandra Kałużnego w ramach 
obchodów 60-lecia powstania Li-
ceum Ogólnokształcącego w Ze-
lowie oraz 60-lecia nadania praw 
miejskich Zelowowi. Turniej odbył 
się w sposób niekonwencjonalny 
na świeżym powietrzu na placu 

Dąbrowskiego przed pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki. System roz-
grywek jaki obowiązywał to system 
szwajcarski bez podziału na płeć i 
wiek, na dystansie 7 rund, tempo 
gry 10 minut na partię. Głównym 
celem wydarzenia było uczczenie 
pamięci pedagoga i wielkiego mi-
łośnika szachów Aleksandra Ka-

łużnego, uznanego działacza, sę-
dziego szachowego, wychowawcy 
młodzieży. Dodatkowo organizato-
rzy pragnęli rozpropagować „kró-
lewską grę”  jaką są szachy. 

Zwycięzcą turnieju okazał się Ka-
zimierz Kwapisiewicz, na miejscu 
drugim uplasował się Tadeusz Ciu-
ra, pozycję trzecią zajęła Olga Ko-
peć. Nagrodzono również najmłod-
szego zawodnika turnieju, którym 
był Julian Watson oraz najstarsze-
go – Andrzeja Mularczyka. Małżon-
ka ś.p. A. Kałużnego ufundowała 
nagrodę specjalną dla najlepsze-
go zawodnika Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie, którym  
został Hubert Marynowski. 

Dużą atrakcją zawodów okaza-
ło się rozegranie partii szachowej 
dużymi szachami ogrodowymi  
z Mistrzem turnieju i pozostałymi 
zawodnikami. Tego w naszym mie-
ście jeszcze nie było.

NIECODZIENNA 
WIZYTA ZNANEGO 

ABSOLWENTA

Świat jest teatrem, aktorami ludzie, 
którzy kolejno wchodzą i znikają…

         William Shakespeare
     
W 2017 roku Szkoła Podstawo-

wa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelo-
wie obchodzi 50-lecie powstania. 
Z tej okazji pracownicy i uczniowie 
placówki przygotowują wiele cie-
kawych wydarzeń. 7 czerwca 2017 
r. odbyło się jedno z nich – nieco-
dzienne spotkanie z Michałem Mi-
kołajczakiem, absolwentem SP nr 
4, popularnym aktorem teatralnym i 
filmowym. 

Michał Mikołajczak ukończył Pań-
stwową Wyższą Szkołę Teatralną  
w Warszawie. Obecnie gra w war-
szawskim Teatrze Współczesnym,  
w krakowskim Teatrze Stu, w serialu 
Na Wspólnej. 

Spotkanie cieszyło się  bardzo du-
żym zainteresowaniem ze strony 
uczniów. Byli bardzo aktywni i zaan-
gażowani. Zadawali pytania doty-
czące pracy zawodowej, jak i życia 
osobistego. Pan Michał Mikołajczak 
nadal jest  przemiłym, pełnym cie-
pła i humoru człowiekiem. Spotka-
nie zakończyły miłe chwile, w któ-
rych pan Michał pozował do zdjęć  
i rozdawał autografy fanom swoje-
go kunsztu aktorskiego. Warto wspo-
mnieć, że zawsze pamięta o swoim 
rodzinnym mieście i jego mieszkań-
cach, a uczniom z naszej gminy ni-
gdy nie odmawia pomocy w róż-
nych szkolnych projektach.

MEMORIAŁ ALEKSANDRA KAŁUŻNEGO 
– SZACHOWE MISTRZOSTWA ZELOWA W PLENERZE
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Niewielu mieszkańców Gminy Zelów wie, że dzieci i młodzież z naszej gminy trenują karate i kickboxing pod okiem doświadczonego sensei 
Stanisława Kołodziejskiego z Łaskiego Klubu Sztuk Walki. Podopieczni klubu wielokrotnie odnosili już sukcesy. 

Tym razem wygrana jednego z nich promuje zarówno klub, jak i miasto, z ktorego pochodzi.

AWANS NA JUBILEUSZ

MŁODY MISTRZ KICKBOXINGU

W tym roku Uczniowski Ludo-
wy Klub Sportowy „ KUSY” w Ło-
budzicach będzie obchodził 20 
rocznicę założenia. Fakt ten za-
wodniczki sekcji tenisa stoło-
wego uczciły kolejnym sukce-
sem. W rozgrywkach III ligi kobiet  
w tenisie stołowym zajęły pierw-
sze miejsce i awansowały do II  
ligi. Drużyna grała w składzie: 

Frątczak Aneta, Gapik Pauli-
na, Martyniak Zuzanna, Mituta 
Klaudia, Stępień Martyna, Mi-
chalak Angelika. Zawodniczki  
nawiązały w ten sposób do suk-
cesów starszych koleżanek i ko-
legów, którzy grali już wcześniej  
w rozgrywkach II ligi. Chłopcy 
grali w latach 2002-2005, a dziew-
czynki od 2005 do 2010 roku.

W Mistrzostwach Polski Kade-
tów w Kickboxingu w Mysiadle 
koło Warszawy, które odbyły się 
pod koniec maja br. uczestniczy-
ło ponad 200 zawodników repre-
zentujących 50 klubów z całej Pol-
ski. Wśród nich znalazła się również 
PROYAMA z sześcioosobową gru-
pą: Angelika Markowska, Paulina 
Grzegórska, Bartosz Pospiszył, Alan 
Korpalski, Bartek Kurbiel i Hubert 
Kudra. Dwójka z nich jest miesz-
kańcami naszej gminy: Paulina 
Grzegórska oraz Bartosz Pospiszył. 

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw 
wykazali się niezwykłą determina-
cją, jednak najskuteczniejszy z całej 
reprezentacji PROYAMA okazał się 
Bartosz Pospiszył, który w kategorii 

do 37 kg zmagał się z wieloma za-
wodnikami. W trakcie finału Bartek, 
mimo widocznego już zmęczenia, 
nie odpuścił nawet na chwilę. Jego 
skupienie, wola walki oraz cenne 
uwagi trenerów: Stanisława Ko-
łodziejskiego i Dawida Kołodziej-
skiego doprowadziły młodego za-
wodnika na najwyższe podium. 
Bartosz Pospiszył został Mistrzem 
Polski Kadetów Młodszych w Kick-
boxingu. Jego koleżanka z klubu 
– Angelika Markowska to srebrna 
medalistka Mistrzostw.

Gratulujemy Bartoszowi oraz 
wszystkim zawodnikom i trene-
rom z klubu PROYAMA. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejne suk-
cesy.

ZELOWIANKA MISTRZYNIĄ POLSKI 
Okazuje się, 

że Zelów to 
nie tylko mia-
sto wielu wy-
znań, narodów, 
ciekawej hi-
storii, ale rów-
nież kuźnia ta-
lentów. Mistrz 
goni mistrza. 
Oficer prasowy 
Komendy Po-
wiatowej Poli-
cji w Łasku mł. 
asp. Katarzyna 
Staśkowska , 
pochodząca z 
naszego mia-
sta, została Mi-
strzynią Bikini 
Fitness. Kariera 
sportowa pani 
Kasi rozwija się 
w tempie bły-
skawicznym, 
choć na scenie 

sportów sylwetkowych zadebiuto-
wała dopiero 14 maja 2017 r. w Ra-
domiu, startując w I Mistrzostwach 
Polski NABBA/WFF w Kulturysty-
ce i Fitness – najstarszej na świecie  
federacji amatorskiej kulturystyki. 

NABBA/WFF to federacja, w któ-
rej swoje pierwsze kroki w rywaliza-
cji sportowej stawiał Arnold Schwa-
rzenegger.

Jak twierdzi sama pani Kata-
rzyna, decyzja o starcie w tym 
roku była dla niej zaskoczeniem,  
jednak trener – Mateusz Szlęk,  
z którym współpracuje, podjął taką 
decyzję i kazał próbować swo-
ich sił, czerpać doświadczenie od 
najlepszych. Okazało się, że na-
sza zawodniczka już jest wśród 
tych najlepszych. Wystartowała  
w kategoriach Miss Fitness oraz 
Ms. Figure Masters Women i zajęła  
w nich odpowiednio II i III miejsce. 
Niezwykłe, jak na debiutantkę...

Tydzień później wystartowa-
ła w Mistrzostwach Polski w Kul-

turystyce i Fitness federacji WPF  
w Białobrzegach i w kategorii  
Bikini Fitness zajęła I miejsce, co spo-
wodowało, że usłyszała o niej cała 
Polska.

Nasza medalistka jednak nie od-
poczywa, pod czujnym okiem tre-
nera przygotowuje się do kolejnych 
zawodów, otrzymała bowiem po-
wołanie do Kadry Polski na Mistrzo-
stwa Europy rozgrywane 10 czerw-
ca 2017 r. na Litwie. Zgadzamy się  
w pełni ze słowami pani Kata-
rzyny, która z wrodzoną sobie 
skromnością powiedziała: Dla 
sportowca otrzymanie powoła-
nia do kadry i szansa reprezentowa-
nia kraju to najwyższe wyróżnienie  
i ogromny zaszczyt. To szczyt mo-
ich marzeń i nie przypuszczałam,  
że coś takiego się wydarzy, zwłaszcza 
zaraz po moim debiucie.

Serdecznie gratulujemy. Obszer-
niejszy materiał o Katarzynie Staś-
kowskiej w kolejnym wydaniu Infor-
matora Zelowskiego.
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