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wydarZenia

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

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

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

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

wspólne 
ZawierZenie 

parafii i Gminy 
niepokalanemu 

sercu maryi
W pierwszą sobotę paździer-

nika na Jasnej Górze Niepoka-
lanemu Sercu Maryi, Królowej 
Polski zawierzono naszą para-
fię i gminę. Podczas tej wyjątko-
wej Mszy Świętej w kaplicy Cu-
downego Obrazu, w której udział 
wzięli także mieszkańcy naszej 

gminy, Aktu Zawierzenia para-
fii M.B. Częstochowskiej w Ze-
lowie dokonał Proboszcz Ksiądz 
Jacek Ambroszczyk, natomiast 
Gmina Zelów została zawie-
rzona przez Burmistrza Zelo-
wa Urszulę Świerczyńską. Akty 
zawierzenia znajdują się zarów- 
no w kościele parafialnym, jak  
i w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Zelowie.

Z kolei, w pierwszą sobotę li-
stopada podczas Mszy Świę-
tej o godz. 18.00 już tu na 
miejscu, w naszym kościele pa-
rafialnym, ponowimy to zawie-
rzenie. Każdy będzie mógł oddać  
w tej modlitwie Bogu przez  
Maryję swoje życie, rodzinę, pra-
cę, sąsiadów, czyli wszystko, co 
stanowi nasze życie w całym po-
rządku społecznym i duchowym.

laudate dominum laureatem prestiżowej naGrody
Zespół wokalny Laudate Do-

minum działający przy parafii 
M.B. Częstochowskiej w Zelowie 
otrzymał Nagrodę Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego w dziedzi-
nie kultury. Jest to nowe, prestiżo-
we wyróżnienie, przyznawane za 
szczególne osiągnięcia w zakre-
sie twórczości artystycznej oraz 
upowszechnianie i ochronę dóbr 
kultury. Celem, który przyświecał 
organizatorom nagrody, było  uho-
norowanie twórców, artystów czy 
projektów, które w sposób wyjąt-
kowy mają wkład w rozwój kultury 
województwa łódzkiego, promując 
region w Polsce i poza jej granicami 
przyczyniając się do dynamizowa-
nia życia kulturalnego i kształtowa-
nia tożsamości regionalnej. 

Zespół wokalno-instrumentalny 
Laudate Dominum został zgłoszo-
ny do konkursu przez Gminę Ze-
lów, ponieważ w ciągu 15 lat swojej 
działalności zgromadził na swoim 
koncie wiele znaczących wyróż-
nień. Był laureatem wielu konkur-
sów na szczeblu zarówno lokalnym 

jak i wojewódzkim oraz ogólno-
polskim. Wielokrotnie uświetniał 
swoimi występami lokalne i regio-
nalne uroczystości. Swoje umiejęt-
ności wokalno-instrumentalne ze-
spół prezentował także podczas 
spotkań miast partnerskich Gminy 
Zelów z Ukrainy, Niemiec czy Re-

publiki Czeskiej. Swoją działalno-
ścią muzyczną przyczynia się do 
promocji gminy.

16 października w Łódzkim Do-
mu Kultury odbyła się uroczysta 
gala wręczenia nagród. Gratuluje-
my zespołowi uzyskania nagrody  
i życzymy dalszych sukcesów.

promocja na ludową nutę

Koła gospodyń wiejskich  
z naszej gminy i zespół wokal-
ny „Za Miedzą” z Kurówka pre-
zentowały Gminę Zelów na VIII 
Ogólnopolskim Zjeździe Kół 
Gospodyń i innych organizacji 
kobiecych z terenów wiejskich 
w Licheniu Starym. W ramach 
Jarmarku Kulturowego można 
było skosztować potraw lokal-

nych przygotowanych przez 
koła gospodyń wiejskich z róż-
nych regionów Polski, posłu-
chać muzyki ludowej i przy-
śpiewek, a także wziąć udział 
w konkursach czy przeglą-
dzie zespołów wokalnych. Ze-
lowska grupa rozpoczęła swój 
udział w zjeździe Mszą Świętą 
w Bazylice Licheńskiej.
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Gminne obchody dnia edukacji narodowej

W tym szczególnym dniu dzięku-
jemy pedagogom za ich codzien-
ny trud włożony w edukację dzieci i 
młodzieży oraz za pasję i entuzjazm 
w tworzeniu jak najlepszej jako-
ści pracy szkół i przedszkoli. W pla-
cówkach oświatowych na terenie 
naszej gminy odbyły się uroczyste 

akademie, apele, w trakcie których 
uczniowie składali najserdeczniej-
sze życzenia swoim nauczycielom,  
a dyrektorzy wręczali nagrody naj-
bardziej zasłużonym pedagogom. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
gminne obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej mają miejsce w Domu Kul-
tury w Zelowie. To okolicznościowe 
wydarzenie połączone jest co roku z 
występem muzycznym. Jest to do-
skonała okazja dla przedstawicieli 
władz samorządowych naszej gmi-
ny, aby w świątecznej atmosferze 
podsumować miniony rok szkolny  

i wręczyć nagrody Burmistrza Ze-
lowa osobom wyróżniającym się 
szczególnymi osiągnięciami dydak-
tyczno-wychowawczymi.

W tym roku przyznano 13 takich 
nagród, a ich wręczenia dokona-

ły Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska i Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Agnieszka First.

Tak przedstawia się w tym roku 
grono osób wyróżnionych:

1. Elżbieta Bolonek – nauczyciel 
Przedszkola Samorządowego nr 1  
w Zelowie,

2. Edyta Gawlik – nauczyciel 

Przedszkola Samorządowego nr 4  
w Zelowie,

3. Joanna Grzanka – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie, 

4. Izabela Król – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zelowie,

5. Cezary Kuligowski – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie,

6. Jolanta Osińska – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Bujnach Szla-
checkich,

7. Małgorzata Kędziak - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Kociszewie,

8. Aleksandra Tarka – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie,

9. Marzena Malinowska - nauczy-
ciel Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie,

10. Grażyna Łągwa – nauczyciel 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie,

11. Monika Laskowska – dyrektor 
Przedszkola Samorządowego nr 1  
w Zelowie,

12. Anna Bodnar – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie,

13. Marzanna Socha – dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie.

Szczególne wyróżnienie podczas 
święta edukacji otrzymał wieloletni 
pedagog Gminy Zelów Andrzej Tar-
ka, tegoroczny Mistrz Europy w bie-
gach przeszkodowych.

Po części oficjalnej, przed publicz-
nością wystąpił z koncertem Paweł 
Stasiak, wokalista zespołu PAPA D. 

Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela to święto, którego początki sięgają 1972 r. W tym roku wypadło  
w kalendarzu w niedzielę, 14 października. W związku z tym uroczystości szkolne odbywały się w dwóch terminach - 12 i 15 października.
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na koncertach o niepodleGłej

Tegoroczna edycja koncertów za-
inaugurowana została 15 lipca w za-
bytkowym kościele pw. Nawrócenia 
Świętego Pawła i Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Wygiełzo-
wie. Wystąpili: grający na fletni Pa-

na i cymbałach profesor Akademii 
Muzycznej w Kijowie Georgij Agra-
tina, Anna Zagdańska (mezzoso-
pran) oraz kompozytor, organista, 
animator kultury, honorowy obywa-
tel Gminy Zelów Robert Grudzień. 

Na repertuar tego niezwykłe-
go koncertu składały się utwo-
ry zarówno muzyki klasycznej, jak  
i ukraińskie pieśni ludowe w opraco-
waniu gościa z Ukrainy. Wielki kunszt 
artystyczny i wykonawczy muzyków 
sprawił, że dźwięki muzyki wypełni-
ły całe wnętrze ponad dwustuletnie-
go, modrzewiowego kościoła. Po raz 
kolejny potwierdziło się powiedze-
nie, że muzyka nie zna granic i tylko 
ona potrafi tak wzruszać. 

Kolejny koncert odbył się 8 paź-
dziernika w Kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej w Zelowie. Był to 
koncert słowno-muzyczny pt. „Ju-
liusz Słowacki – ulubiony poeta 
Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Au-
torem tego projektu jest Robert 

Grudzień, który zaprosił do współ-
pracy znakomitego polskiego ak-
tora – Olgierda Łukaszewicza  
i pianistę młodego pokolenia – Ka-
mila Wronę. 

Józef Piłsudski bardzo cenił twór-

czość Juliusza Słowackiego, dlatego 
m.in. pomógł w sprowadzeniu do 
Polski prochów wieszcza i złożeniu 
ich na Wawelu. Przypadająca w tym 
roku 100. rocznica odzyskania przez 

Polskę Niepodległości stała się do-
skonałą okazją do zaprezentowania 
twórczości wielkiego poety. 

Podczas koncertu twórczość 
Juliusza Słowackiego niezwykle 
emocjonalnie przybliżył słucha-
czom Olgierd Łukaszewicz. To aktor  
o nieprzeciętnych warunkach gło-
sowych, wybitny, z ogromną arty-
styczną charyzmą, by nie powie-
dzieć tajemniczością. Jego głos 
unosił się niezwykle wysoko i na-
stępnie spadał na słuchających  
z wielką siłą. Mury zelowskiej świą-
tyni były tego dnia przesiąknięte au-
rą romantyzmu. W tle słychać było 
niepokojącą muzykę autorstwa Ro-
berta Grudnia, grającego na wyre-
montowanych organach zelowskie-
go kościoła katolickiego. Niezwykle 
mocno wpisał się w atmosferę kon-

certu Kamil Wrona – młody pianista, 
spod którego palców wypływały uj-
mujące dźwięki muzyki Fryderyka 
Chopina i Ignacego Paderewskiego. 

Finał Koncertów Festiwalowych 
2018 roku odbył się 15 października. 
W kościele Matki Bożej Częstochow-
skiej w Zelowie wystąpili soliści Te-
atru Wielkiego w Łodzi: Agnieszka 
Makówka (mezzosopran), Krzysz-
tof Marciniak (tenor) i grający na 
fortepianie Marcin Werner. Artyści 
zaprezentowali program podkre-
ślający historyczne znaczenie odzy-
skania przez Polskę Niepodległości 
pt. „Zrozumieć Niepodległą”. Kon-
cert przeniósł nas w muzyczną po-
dróż do początków XX wieku. Kiedy 
w Polsce śpiewano głównie pieśni 
patriotyczne i legionowe, na świe-
cie modne były arie operetkowe naj-

większych kompozytorów. Artyści 
doskonale pokazali różnice między 
tym, co na świecie, a co było waż-
ne dla rodzącego się nowego orga-
nizmu państwowego w środku Eu-
ropy. 

Artyści z Teatru Wielkiego w Ło-
dzi udowodnili jak ważne jest nie tyl-
ko odgrywanie swoich muzycznych 
partii. Jak przy pomocy muzyki moż-
na ukazać duchowość, ciszę mie-
szającą się ze zgiełkiem, jak można 
wyrazić patriotyzm – chwile histo-
rycznych zwycięstw i klęsk. 

Publiczność ze wzruszeniem za-
reagowała na zaproszenie artystów  
do wspólnego śpiewania polskich 
pieśni patriotycznych, które przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie, 
skomponowano właśnie po to, by 
wykonywać je razem. I za tę wspól-

ną chwilę patriotycznych wzruszeń 
serdecznie dziękujemy. 

Tegoroczne koncerty odbywa-
ły się w ramach projektu Domu 
Kultury w Zelowie „Przeszłość dla 
przyszłości”, dofinansowanego ze 
środków Programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii  
w Polsce oraz Stowarzyszenie Do-
broczynne „RAZEM”. 

Po raz kolejny potwierdziła się  
dewiza, że muzyka jest jedną ze sztuk, 
która w sposób szczególny wpły-
wa na psychikę człowieka. Wzbu-
dza pozytywne emocje i zmienia  
nastawienie do życia. Przenosi słucha-
cza w lepszy świat, potrafi wyciszyć  
i stworzyć niepowtarzalny nastrój. 

Andrzej Dębkowski

Tradycja Zelowskich Koncertów Festiwalowych sięga roku 1995. Przez te wszystkie lata zelowska publiczność mogła oglądać  
i słuchać wielu znamienitych artystów nie tylko z Polski – mogła na żywo podziwiać artystyczny kunszt największych gwiazd  

scen muzycznej i teatralnych. 
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Biblioteka w Zelowie reali-
zuje projekt dla seniorów z na-
szej gminy współfinansowany 
ze środków Łódzkiego Domu 
Kultury i Biblioteki. Na pierw-
szych zajęciach 20 osób próbo-
wało swoich sił w warsztatach  
tworzenia biżuterii metodą  
filcowania z wykorzystaniem 

wełny czesankowej i innych 
elementów dekoracyjnych.  Ko-
lejne warsztaty dotyczyły ma-
lowania na jedwabiu i baweł-
nie. Zaangażowane i twórcze 
uczestniczki projektu wykonały 
przepiękne prace, które można 
obejrzeć na wystawie w biblio-
tece.  

seniorZy w Gminie Zelów są aktywni i kreatywni

policja ostrZeGa prZed osZustami

Apelujemy do mieszkańców 
gminy Zelów o ostrożność i zdro-
wy rozsądek w kontaktach z oso-
bami pukającymi do naszych 
mieszkań, ponieważ coraz czę-

ściej powtarzają się przypadki 
oszustw, w których ofiarami sta-
ją się najczęściej osoby starsze  
i samotnie mieszkające. Sprawcy 
przestępstw, dokonywanych na 

osobach starszych, działają w róż-
norodny sposób i za pomocą róż-
nych metod, wykorzystując naj-
częściej zaufanie i „dobre serce” 
tych ludzi. Bardzo często oszuści 
pukają do drzwi pod różnymi pre-
tekstami np. z prośbą o wodę czy 
coś do jedzenia, oferując sprzedaż 
artykułów przemysłowych bądź 
też podających się za przedstawi-
ciela fundacji czy stowarzyszenia.

Aby nie stać się ofiarą oszu-
stwa, należy przestrzegać na-
stępujących zasad:

Przed otwarciem drzwi:
• spojrzeć przez wizjer w 

drzwiach lub przez okno - kto to?
• jeśli nie znamy odwiedzają-

cego - spytać o cel wizyty, zapiąć 
łańcuch zabezpieczający oraz po-

prosić o pokazanie dowodu tożsa-
mości lub identyfikatora. Uczciwej 
osoby nie zrazi takie postępowa-
nie powodowane ostrożnością;

• w sytuacji gdy osoba jest na-
tarczywa, natychmiast należy za-
dzwonić na policję lub zaalarmo-
wać otoczenie. 

We wszystkich opisanych przy-
padkach należy kontaktować 
się z Policją, dzwoniąc na numer 
alarmowy 997 lub 112 przeka-
zując jak najwięcej zapamięta-
nych szczegółów np. wygląd nie-
znajomej osoby, numer i markę 
samochodu, którym ewentual-
nie przyjechała, a w przypadku 
rozmowy telefonicznej - numer 
z wyświetlacza telefonu, datę  
i godzinę rozmowy.
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Zrobiłam swoje, odchodZę…
Z Burmistrzem Zelowa Urszulą Świerczyńską o podsumowaniu 8 lat pracy w zelowskim samorządzie, a także o zamierzeniach i planach  

na przyszłość rozmawia redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka 

wywiady

Dobiega końca kadencja 
samorządowa 2014 - 2018. 
Jest to druga Pani kadencja  
w roli Burmistrza Zelowa.  
Jakie, Pani zdaniem, były te 8 
lat dla Gminy Zelów?

Moim zdaniem, to były do-
bre lata dla naszej gminy. Kwo-
ta wydana na inwestycje się-
gająca wysokości ok. 83 mln 
zł mówi sama za siebie. Po-
wstały nowe drogi, chodniki, 
sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjne, obiekty sportowe, tere-
ny utwardzone pod dodatko-
we miejsca parkingowe, nowe 
wiaty przystankowe. Zmieni-
ła się estetyka przestrzeni pu-
blicznej - zrewitalizowano dwa 
parki miejskie w centrum mia-
sta, w których powstały hot-
-spoty z darmowym dostępem 
do internetu. Kiedy wracam  
pamięcią do 2010 roku, w któ-
rym  Mieszkańcy Gminy Ze-
lów udzielili mi kredytu zaufa-
nia dokonując demokratycznej 
zmiany na stanowisku Burmi-
strza Zelowa i porównuję na-
szą gminę do obecnego jej 

wizerunku, to mogę stanow-
czo i z pełną odpowiedzial-
nością stwierdzić, że zmieni-
ła się ona nie do poznania.  
W tym miejscu pragnę powie-
dzieć DZIĘKUJĘ swoim wybor-
com. Dziękuję za to, że daliście 
mi możliwość zrealizowania 
tak wielu planów, zamierzeń  
i inwestycji na przestrzeni tych 
8 lat. Dziękuję za współpracę  
i cenne wskazówki, a także cie-
płe słowa otuchy w trudnych 
momentach (bo takie też były). 
Dziękuję pracownikom Urzę-
du Miejskiego za konstruktyw-
ną współpracę, radnym Rady 
Miejskiej w Zelowie, sołtysom, 
kierownikom jednostek orga-
nizacyjnych, służbom mundu-
rowym - policjantom i straża-
kom, proboszczom wszystkich 
parafii na terenie miasta i gmi-
ny oraz każdemu z Mieszkań-
ców z osobna. To, co udało się 
wykonać na rzecz rozwoju Gmi-
ny Zelów, jest naszą WSPÓLNĄ 
sprawą. Nie ukrywam, że był to 
czas wytężonej pracy, ponie-
waż przejęłam budżet maksy-

malnie zadłużony, a inwestycje 
i spłaty zaciągniętych zobowią-
zań nie mogły czekać. Te 8 lat 
pracy w zelowskim samorzą-
dzie były dla mnie szczególne, 
ze względu na to, że mogłam 
pracować dla swoich Miesz-
kańców i na rzecz swojej „ma-
łej Ojczyzny”. Niemniej jednak, 
każdy etap w życiu człowie-
ka kiedyś się kończy i w moim 
także przyszedł teraz taki czas. 
Wbrew przekonaniom niektó-
rych osób, chciałam stanowczo 
podkreślić, że nie zamierzam  
w przyszłości podejmować pra-
cy w Urzędzie Miejskim w Ze-
lowie na żadnym stanowisku. 
A ponadto, stwierdzam jedno-
znacznie, że odchodzę defini-
tywnie z polityki nie startując w 
najbliższych wyborach na żad-
ną funkcję wybieralną.  

Podziękowała Pani wszyst-
kim, oprócz radnych powiato-
wych. Dlaczego?

Ponieważ trudno dziękować 
radnym powiatowym za całko-
wity brak współpracy przez całą 
drugą kadencję, a jeszcze trud-
niej dziękować osobom, któ-
re moim zdaniem, nie bronią 
skutecznie interesów swoich 
wyborców. Przypomnę jedynie 
sytuację, o której już pisaliśmy 
na łamach Informatora Zelow-
skiego, a która dotyczy budowy 
sieci wodociągowo - kanaliza-
cyjnej w ul. Zygmunta Wysoc-
kiego przylegającej do Urzędu 
Miejskiego. Jest to droga, z któ-
rej korzysta wielu mieszkańców 
Zelowa, a o jej dofinansowa-
nie występowała Gmina Zelów  
w 2016 roku do Powiatu Beł-
chatowskiego. I nic nie byłoby 
w tym dziwnego, gdyby Gmina 
Zelów nie otrzymała środków 
finansowych w wys. 240 000 
zł w wyniku ich braku, ale do-
finansowanie to znalazło się  
w materiałach na sesję, któ-
re dotyczyły zmian w budże-
cie, a następnie zostało cof-
nięte w trakcie sesji w wyniku 
głosowania radnych. W związ-
ku z tym, że mieszkańcy wie-
lokrotnie wnioskowali do mnie 
o realizację tej drogi, posta-
nowiłam wykonać to zadanie. 
Przypominam, że Gmina Zelów 

w mijającej kadencji była repre-
zentowana w Radzie Powiatu 
Bełchatowskiego przez 3 rad-
nych: Damiana Nowaka, Tade-
usza Dobrzańskiego i Dariusza 
Roguta. W trybie dostępu do 
informacji publicznej dowie-
dzieliśmy się, że przy głosowa-
niu m.in. za zabraniem Gminie 
Zelów tych środków finanso-
wych był „przeciw” tylko jeden 
radny, czyli pozostałych dwóch 
nie broniło interesów własnej 
gminy. Jestem w stanie zrozu-
mieć, że mimo należytej staran-
ności może coś się nie udać, ale 
nie mogę zrozumieć jak moż-
na nie dbać o interesy gmi-
ny i swoich wyborców, którzy 
udzielili im mandatu zaufania.  

Czy zamierza Pani anga-
żować się w jakikolwiek spo-
sób w działalność polityczną  
w naszej gminie? 

Jak wspomniałam już na po-
czątku, jestem bardzo dum-
na z tego, co udało się zreali-
zować w naszej gminie przez 
dwie ostatnie kadencje. Nie 
ubiegam się o reelekcję, po-
nieważ uważam, że należy dać 
szansę młodszym na realizację 
ich pomysłów. Ja swoje zada-
nia już wykonałam i nie będę  
w jakikolwiek sposób wtrącać  
się w to, co nowy burmistrz 
będzie robił. Wyborcy sami to 
ocenią po 5-letniej kadencji. 
Znacznie bliższy mi jest spo-
sób rozstania się ze stanowi-
skiem Burmistrza Zelowa śp. 
Jerzego Jóźwiaka, który po za-
kończeniu swojej pracy w Urzę-
dzie Miejskim w Zelowie nigdy 
nie krytykował, a w razie po-
trzeby zawsze służył pomocą 
czy wskazówkami, niż moje-
go poprzednika, który przez te 
8 lat nie potrafił pogodzić się 
z wyborem mieszkańców. Do 
dzisiaj zresztą nie rozstaje się  
z lokalną polityką startując  
w najbliższych wyborach z li-
sty Prawa i Sprawiedliwości  
i angażując się w kampanię 
wyborczą jednego z kandyda-
tów na stanowisko Burmistrza 
Zelowa. Nie przeszkadza mu 
również to, że wcześniej star-
tował w wyborach z list Plat-
formy Obywatelskiej. Jednak 
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głęboko wierzę, że Mieszkań-
cy naszej gminy nie dadzą się 
oszukać i po raz kolejny właści-
wie ocenią takie postępowa-
nie. Dużym zaskoczeniem dla 
mnie jest fakt, że lokalne śro-
dowisko Prawa i Sprawiedli-
wości kolejny raz „uzależnia się” 
od takich osób nie doceniając 
i niwecząc dorobek prawdzi-
wych działaczy tej partii. Poja-
wiają się w przestrzeni publicz-
nej gazetki, internetowe wpisy, 
których forma przekazu i treść 
niemal jednoznacznie wskazu-
ją na autora – znanego mi od 
8 lat, niestety z tej negatywnej 
strony. Nasuwa się więc pyta-
nie, czy kandydat na Burmi-
strza Zelowa nie ma własnego 
zdania i nie potrafi nic napisać 
samodzielnie? Mam nadzieję, 
że obsesyjna chęć powrotu do 
Urzędu Miejskiego w Zelowie 
byłego burmistrza nie będzie 
możliwa, choć w mojej ocenie, 
boczne drzwi na wpływanie  
w sprawach publicznych otwie-
ra przed nim jeden z kandyda-
tów.   

Co uważa Pani za swój naj-
większy sukces, a czego nie 
udało się zrealizować na prze-
strzeni tych lat?

Za największy sukces uwa-
żam doprowadzenie do bram 
miasta sieci gazowej, która  
w najbliższych latach zasili za-
równo obiekty użyteczności 
publicznej jak i prywatne do-
mostwa. W 2017 roku Polska 
Spółka Gazownictwa zakoń-
czyła pierwszy etap gazyfika-
cji Zelowa. Etap ten obejmo-
wał budowę sieci gazowej  
z Łasku do wysokości ulicy Za-
chodniej w Zelowie oraz wy-
konanie niezbędnych połączeń 
systemowych w samym Ła-
sku, zapewniających możliwość 
dystrybucji w kierunku Zelo-
wa strumienia gazu o wielkości 
odpowiadającej docelowemu, 
prognozowanemu zapotrzebo-
waniu odbiorców indywidu-
alnych i przemysłowych w re-
jonie miasta Zelowa. Kolejny 
etap planowany na lata 2018 
– 2020 to realizacja sieci gazo-
wej o łącznej długości 4 982 m 
na trasie rozbudowy sieci gazo-
wej w następujących ulicach: 
Zachodnia, Żeromskiego, Kiliń-
skiego, Płocka, Kościuszki, Mic-
kiewicza, Wschodnia, Wesoła  
i Cegielniana. 

Może nie na miarę sukce-
su, ale bardzo istotną dla mnie 
sprawą jest także zmiana w ja-
kości obsługi mieszkańców  
w urzędzie i wszystkich podle-

głych gminie jednostkach. Dziś 
Mieszkańcy są gośćmi w urzę-
dzie, a nie petentami. Od po-
czątku swojej pracy w Zelowie 
wprowadziłam przyjmowanie 
mieszkańców w sprawach róż-
nych „od ręki”. Nie uznaję bo-
wiem wyznaczonych dni i go-
dzin dla Mieszkańców, bo oni 
mają prawo przyjść wtedy, kie-
dy mają na to czas, a Burmistrz 
powinien być dla Nich.

Niezależnie od tego, jak bar-
dzo się starałam, nie byłam 
w stanie spełnić oczekiwań 
wszystkich mieszkańców, cho-
ciażby ze względu na ograni-
czone możliwości finansowe 
naszej gminy czy często ogra-

niczenia prawne. Jednocześnie 
pragnę dodać, że dokładałam 
należytej staranności i robiłam 
wszystko co możliwe, aby na-
sza gmina w każdym obszarze 
rozwijała się jak najlepiej. Nato-
miast jeżeli pyta Pani o to, cze-
go nie udało się zrobić, to ubo-
lewam nad tym, że pomimo tak 
wielu różnorodnych starań, nie 
udało się ściągnąć do Zelowa 
inwestorów. W tym celu wiele 
zrobiono m.in. pozyskano nie-
odpłatnie od Skarbu Państwa 
dodatkowe tereny przy ul. Ce-
gielnianej w Zelowie, prowa-
dzono rozmowy z przedsta-
wicielami Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej,  a także  
z inwestorami, ale niestety nie-
korzystne położenie Zelowa  
i spora odległość od dróg kra-
jowych i autostrad nie sprzyjały 
zainteresowaniu ze strony po-
tencjalnych inwestorów.  

Jakby Pani mogła porównać 
te dwie kadencje, czym one się 
różniły? 

W pierwszej kadencji, pomi-
mo trudnej sytuacji finansowej, 
Gmina Zelów przeżyła praw-
dziwy bum inwestycyjny, po-
zyskując z różnych dostępnych 
źródeł zewnętrznych dofinan-
sowania i realizując zadania in-
westycyjne. W drugiej kadencji 
przyszedł czas na ustabilizowa-
nie sytuacji finansowej gminy  
i przygotowanie budżetu do 
kolejnego dużego zadania - II 
etapu rozbudowy systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Ze-
lowie. Jednocześnie realizowa-
no cały szereg różnorodnych 

inwestycji, które znacząco przy-
czyniły się do poprawy jako-
ści życia mieszkańców. Dzisiaj 
przekazuję Gminę Zelów moje-
mu następcy w stabilnej sytu-
acji finansowej.

Czy można zapytać co za-
mierza robić Urszula Świer-
czyńska dalej?

Z pewnością chciałabym 
więcej uwagi poświęcić swojej 
rodzinie, bo przez 8 ostatnich 
lat miałam na to zbyt mało cza-
su. Mam uprawnienia budowla-
ne i do uzyskania wieku emery-
talnego zamierzam pracować 
w swoim zawodzie. Ponadto, 
wreszcie będę miała czas na re-
alizację swoich pasji i zaintere-
sowań.  

Jakie przesłanie ma Pani na 
koniec dla naszych mieszkań-
ców?

Obecnie trwa kampania wy-
borcza, niektórzy z kandyda-

tów ubiegających się o fotel 
Burmistrza Zelowa łatwo kryty-
kują obecną władzę, składając 
przy tym wiele obietnic, czę-
sto nie mających nic wspólne-
go z rzeczywistością. Obserwu-
jąc obecną kampanię odnoszę 
wrażenie, że nie ma żadnego 
znaczenia ani ilość ani jakość 
wykonanych inwestycji. Liczy 
się tylko to, czego jeszcze nie 
zrealizowano. 

Gmina Zelów jest specyficz-
ną z wielu względów i trze-
ba posiadać dużą wiedzę i 
doświadczenie aby zapew-
nić jej dalszy rozwój. W związ-
ku z tym, proszę Mieszkańców  
o dokładne analizowanie za-

równo programów wyborczych 
kandydatów, jak i predyspo-
zycji osobowościowych, jaki-
mi są: wykształcenie, wiedza 
samorządowa i doświadcze-
nie. Przede wszystkim jednak 
bardzo chciałabym zachęcić 
Mieszkańców do wzięcia udzia-
łu w wyborach. To ważne, aby 
skorzystać z tej możliwości  
i mieć realny wpływ na to, co 
dzieje się w naszej gminie. Każ-
dy oczywiście podejmie samo-
dzielnie decyzję, ale pamiętaj-
cie Państwo o tym, że mając  
w ręku kartę do głosowania, to 
WY decydujecie kto poprowa-
dzi dalej Gminę Zelów. Jeszcze 
ostatni mój, jako włodarza tej 
gminy, apel do mieszkańców: 
„Szanujmy się wszyscy, wspie-
rajmy się nawzajem, rozwiązuj-
my problemy w drodze dialo-
gu i unikajmy brutalizacji życia 
społecznego”. 
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co w inwestycjach?

W Kolonii Łobudzice pod  
koniec września rozpoczęto  
budowę drogi na odc. 1.350 km, 
tj.  od drogi  powiatowej  (przy 
kapliczce) do  łącznika przebie-
gającego   przez   las.  Zakres 
prac obejmuje: roboty   pomia-
rowe,   wykonanie korytowania  
pod  nawierzchnię,  wykonanie 
podsypki  piaskowej, a następ-
nie  podbudowy  z  tłucznia  ka-
miennego,  ułożenie  nawierzch-
ni  z  asfaltobetonu,  formowanie 
poboczy  z klińca kamiennego, 
odmulenie rowów przydroż-

nych oraz naprawę przepustów 
rurowych. Realizację zadania 
rozpoczęto od łącznika. 

Podstawowym celem budo-
wy drogi jest polepszenie ko-
munikacji oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa jej użytkow-
ników. Wykonanie utwardze-
nia jezdni asfaltobetonem  wy-
eliminuje również  uciążliwe 
dla mieszkańców unoszenie się  
kurzu, powstałego podczas jaz-
dy po istniejącym gruncie. War-
tość zadania wyniesie 1 358 
394,29 zł.

rusZył ii etap roZbudowy systemów wodno-kanaliZacyjnych w Zelowie

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami, ruszyły już pierw-
sze prace w ramach projektu in-
westycyjnego pn. „Rozbudowa 
systemów wodno - kanalizacyj-
nych w Zelowie- II etap”. Jest to 
duży projekt infrastrukturalny  
o wartości 9 364 205,25 zł. Jego 
realizację rozpoczęto od ulicy Le-
śnej na odcinku od ul. Kilińskiego 
do działki 125/4 obręb 3 tj. okolice 
posesji nr 57.

Zakres całego zadania jest bar-
dzo obszerny i polega na budo-
wie:

- kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 1177,15 mb oraz 374 mb 
przyłączy w obrębie pasa drogo-
wego;

- kanalizacji deszczowej o łącz-
nej długości 2004,80 mb;

- sieci wodociągowej o łącznej 
długości 959,80 mb oraz 333,40 
mb przyłączy w granicach pasa 
drogowego.

Prace wykonane będą także  
w ulicach Podleśnej i Przejazd  tj. 

wybudowana zostanie kanalizacja 
sanitarna z przykanalikami, sieć 
wodociągowa z przyłączeniami 

wodociągowymi w granicach pasa 
drogowego, kanalizacja deszczo-
wa z przykanalikami deszczowy-
mi, a drogi te odtworzone zostaną 
w kruszywie. Po realizacji całości 
zadania, sukcesywnie będą bu-
dowane nawierzchnie bitumicz-
ne wraz z chodnikami (zgodnie  
z dokumentacją). W ramach re-
alizacji zadania wybudowane zo-
staną dwie pompownie wraz  
z zasilaniem i zjazdami oraz kanał 
deszczowy wzdłuż ul. Jana Paw-
ła II z włączeniem w ul. Dzielną/ 
ul. Wschodnią.

Ze względu na zakres oraz war-
tość zadania, jego realizacja zapla-
nowana jest w latach 2018-2020. 
W dniu 27.09.2018 r. Gmina Ze-
lów otrzymała informację, iż Ra-
da Nadzorcza Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowisko-
wa i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
po rozpatrzeniu wniosku Gminy 
Zelów, wstępnie przyznała po-
życzkę na ten cel w wys. 1 233 
120,00 zł. Po jego ukończeniu,  
w Zelowie zostanie uregulo-
wany stan gospodarki wodno 
- kanalizacyjnej. 

W ostatnich miesiącach na terenie Gminy Zelów prowadzono sukcesywnie zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne, 
a także przygotowywano się do dużego, jak na możliwości finansowe gminy, projektu dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej. 

budowa droGi Gminnej w kolonii łobudZice



www.zelow.pl 9INWESTYCJE

roZbudowa  ŚrodowiskoweGo domu samopomocy w walewicach 
Z końcem września w Środo-

wiskowym Domu Samopomo-
cy w Walewicach rozpoczęły się 
pierwsze prace związane z rozbu-
dową budynku o klatkę schodo-
wą wraz z szybem windowym od 
strony południowej. Celem zada-
nia inwestycyjnego jest ułatwie-
nie podopiecznym poruszanie się 
po ośrodku, a dodatkowo zapew-
nienie odpowiedniej drogi ewa-
kuacji i komfortu pracy. Rozbu-
dowa polega na dobudowaniu 
klatki schodowej wraz z holem 
i magazynkiem gospodarczym 
oraz szybem windowym. Wyma-
ga to wykonania nowych fun-
damentów, ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, stropów, dachu, 
docieplenia ścian, nowych posa-
dzek, stolarki okiennej i drzwio-

wej, tynków, sufitu podwiesza-
nego, schodów zewnętrznych,  
robót elektrycznych, montażu 
windy oraz zagospodarowania 
terenu. Budowa klatki schodo-
wej wraz z szybem windowym 
oraz zakup i montaż dźwigu oso-
bowego spełni wymogi dostoso-
wania budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Obecnie część osób korzystają-
cych ze wsparcia Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Wa-
lewicach, a mających problem 
z poruszaniem się nie korzysta z 
prowadzonych zajęć w pracow-
niach na piętrze budynku. Za-
montowanie windy w ramach za-
planowanej rozbudowy umożliwi 
im to. Wartość zadania wynosi 
586 710 zł. Gmina Zelów pozyska-

ła na ten cel dofinansowanie ze 
środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w wys. 185 000 zł oraz 
dotację celową z Łódzkiego Urzę-

du Wojewódzkiego w wys. 49 000 
zł. Pozostała kwota zostanie po-
kryta z budżetu Gminy Zelów. Za-
kończenie wszystkich prac planu-
je się do połowy grudnia 2018 r.

budowa droGi w ulicy ZyGmunta wysockieGo
Powstała nowa droga w uli-

cy Zygmunta Wysockiego przy-
legająca do Urzędu Miejskiego. 
Był to dwuletni projekt Gmi-
ny Zelów o wartości 1 795 800 
zł. Realizacja zadania polegała 
na budowie pełnej infrastruk-
tury technicznej, oświetlenia, 
ułożeniu nawierzchni asfalto-
wej na odcinku o długości ok. 
500 mb wraz z budową chod-
nika z kostki wibroprasowanej. 
Wybudowana droga wraz z in-
frastrukturą przyczyniła się do 
zwiększenia komfortu i bezpie-
czeństwa jej użytkowników oraz 
sprzyja poprawie estetyki prze-
strzeni publicznej miasta. 

Świetlica wiejska w iGnacowie jak nowa

Zaawansowane prace są 
przy zadaniu inwestycyjnym 

pn. „Przebudowa  oraz  rozbudo-
wa  budynku świetlicy wiejskiej  

w Ignacowie”. Większość prac ze-
wnętrznych została już wykona-

na, obecnie prowadzone są roboty 
wewnątrz budynku. Przebudowa 
obejmowała zmianę konstrukcji 
oraz geometrii dachu wraz z po-
kryciem, roboty rozbiórkowe w za-
kresie stropu. Dobudowano po-
mieszczenia sanitarno - socjalne, 
przebudowano kuchnię oraz do-
cieplono cały budynek. Zagospo-
darowano teren wokół świetlicy - 
utwardzono kostką  oraz wykonano 
osiem miejsc parkingowych, w tym 
jedno dla osób niepełnospraw-
nych. Zakończenie wszystkich prac 
przewiduje się w grudniu br. War-
tość zadania wyniesie 487.683,71 zł,  
z czego Gmina Zelów pozyska-
ła dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w wys. 313.260,00 zł.
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remonty dróG Gminnych

W ostatnich tygodniach dzię-
ki sukcesywnym remontom 
przeprowadzanym na drogach 
gminnych, w Gminie Zelów 
przybyło nowych nawierzch-
ni, zarówno asfaltowych, jak  
i emulsyjno - grysowych, co przy-
czyniło się do zwiększenia komfor-
tu życia i bezpieczeństwa miesz-
kańców. Przeprowadzono remont 
drogi w Bujnach Szlacheckich, 
na której wykonano korytowanie 

pod warstwy konstrukcyjne, pod-
budowę z tłucznia dolomitowe-
go, nawierzchnię asfaltobetono-
wą oraz roboty wykończeniowe, 
w tym odmulenie rowów na od-
cinku ok. 300 mb. Wartość zadania 
wyniosła 151 290 zł.

Nowa nawierzchnia powsta-
ła także na jednej z dróg w miej-
scowości Pożdżenice. Na odcinku 
o długości ok. 890 mb po demon-
tażu istniejącej nawierzchni z płyt 

betonowych i wykonaniu podbu-
dowy tłuczniowej, wykonano na-
wierzchnię z asfaltobetonu wraz 
z wjazdami do posesji i odwod-
nieniem powierzchniowym. Za-
danie kosztowało 1 054 110,00 zł.

Dwie nowe nawierzchnie 
dróg powstały w miejscowo-
ściach Pawłowa i Jawor, których 
realizację rozpoczęto jeszcze  
w minionym roku. W wyni-
ku przeprowadzonych remon-
tów uzyskano ok. 2 000 mb na-
wierzchni emulsyjno - grysowej.  
Wartość tych dwóch zadań  
inwestycyjnych wyniosła łącznie 
ok. 650 000 zł.

rusZa budowa 3 stref aktywnoŚci dla miesZkańców

Budowa otwartych stref ak-
tywności planowana jest w 
dwóch wariantach - podstawo-
wym i rozszerzonym w nastę-
pujących lokalizacjach: w tzw. 
„Ogródku Jordanowskim” przy 
ul. Kościuszki w Zelowie (wa-
riant rozszerzony), Park Miej-
ski im. Romualda Traugutta 
(wariant podstawowy) i teren 
przy zbiorniku wodnym Patyki 
(wariant podstawowy). Otwar-
te Strefy Aktywności (OSA) to 
nowy program Ministra Sportu 
i Turystyki, którego celem jest 
budowa ogólnodostępnych, 
plenerowych i bezpłatnych 
stref sportu, rekreacji i odpo-
czynku, w skład których wejdą: 
urządzenia siłowni zewnętrz-
nej, sprawnościowy plac za-
baw dla dzieci, strefa relaksu 
i gier, zagospodarowanie zie-
leni. Miejsca te mają sprzyjać 
integracji społecznej i skiero-
wane są do różnych grup wie-
kowych. Dodatkowo podniosą 
w sposób znaczący estetykę 
przestrzeni publicznej i popra-
wią jakość życia mieszkańców.

Wariant podstawowy obejmuje:
• siłownię plenerową (mini-

mum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 

ławki montowane na stałe do 
podłoża, urządzenia do gier

• edukacyjnych montowane 
na stałe do podłoża np. szachy/
warcaby itp.,

• zagospodarowanie zieleni - 
nasadzenia).

 Wariant rozszerzony obejmuje:
• siłownię plenerową (mini-

mum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 

ławki montowane na stałe do 
podłoża, urządzenia do gier

• edukacyjnych montowane 
na stałe np. szachy/warcaby itp., 
zagospodarowanie zieleni

- nasadzenia), oraz
• plac zabaw o charakterze 

sprawnościowym (minimum 3 
urządzenia) z ogrodzeniem lub 
z możliwością wykorzystania ist-
niejącego ogrodzenia terenu.

W pierwszej lokalizacji OSA 
w tzw. „Ogródku Jordanowskim” 
przy ul. Kościuszki w Zelowie o 

powierzchni ok. 495 m² planuje 
się budowę: placu zabaw z na-
wierzchnią bezpieczną z czyste-
go piasku oraz siłownię z natu-
ralną nawierzchnią trawiastą. Na 
placu zamontowane będą na-
stępujące urządzenia: orbitrek, 
wioślarz, biegacz, tablica z regu-
laminem, 4 ławki, zestaw do gry 
w warcaby, zestaw zabawowy 
(drabinka, przeplotnia pionowa 
z lin, kosz linowy, uchwyty gim-
nastyczne, ścianka wspinacz-
kowa, elementy obrotowe, ele-
ment zjazdowo-wspinaczkowy, 
kule wspinaczkowe), huśtawka 
„bocianie gniazdo”, ściana wspi-
naczkowa, krzesło z mechani-
zmem rowerowym, zestaw twi-
ster i wahadlo, zestaw wyciąg 
górny i wyciskanie, zestaw do 
gry w chińczyka, stojak na rowe-
ry, kosz na śmieci.

Druga lokalizacja o po-
wierzchni ok. 690 m² przezna-
czona będzie do budowy si-
łowni zewnętrznej z naturalną 
nawierzchnią trawiastą. Obiekt 
wyposażony będzie w następu-
jące urządzenia: orbitrek, wio-

ślarz, biegacz, tablica z regula-
minem, 4 ławki, zestaw do gry 
w warcaby, fitness rower, zestaw 
tai chi, krzesło z mechanizmem 
rowerowym, stojak na rowery, 
zestaw do gry w chińczyka, ze-
staw wyciąg górny i wyciskanie 
siedząc, zestaw twister i waha-
dło, kosz na śmieci.

Trzecia lokalizacja przy zbior-
niku wodnym „Patyki” zago-
spodarowana będzie na po-
wierzchni ok. 690 m² w zakresie 
podobnym jak w Parku Miejskim 
im. Romualda Traugutta.

Wniosek Gminy Zelów o dofi-
nansowanie tego zadania o łącz-
nej wartości 197 518 zł otrzy-
mał maksymalne możliwe w 
wys. 98 700 zł. W województwie 
łódzkim tego rodzaju dofinan-
sowanie przyznano 31 jednost-
kom samorządu terytorialnego, 
w tym dla Gminy Zelów. Dofi-
nansowania nie otrzymały gmi-
ny sąsiednie m.in. Łask, Bełcha-
tów, Kluki, Buczek. W skali całego 
kraju do Programu złożono 1413 
wniosków, z czego dofinanso-
wanie przyznano dla 792.

Jeszcze do końca 2018 roku w 3 różnych lokalizacjach powstaną otwarte strefy aktywności (OSA) dla Mieszkańców, na które Gmina Zelów  
pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podpisano już stosowne umowy, a pierwsze prace ruszą już w najbliższym czasie. 
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ważne dla miesZkańców
WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 roku

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać:
• na stronie internetowej Państwowej  Komisji Wyborczej;
• na stronie internetowej Gminy Zelów 
w zakładce WYBORY SAMORZĄDOWE;
• w Urzędzie Miejskim w Zelowie, pok. nr 120 
lub pod numerem telefonu 44/ 635 15 43. 
Ponadto, w Urzędzie Miejskim w Zelowie (pok. nr 21, parter budynku) 
pełni dyżury urzędnik wyborczy Agnieszka Matusiak.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Zelowa

z dnia 10 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Zelowa podaje do wiadomości

wyborców  informację  o  numerach  oraz  granicach  obwodów  głosowania,  wyznaczonych  siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych  oraz  możliwości

głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
sołectwa:  Bocianicha,  Dąbrowa,  Jamborek  (Jamborek,  Kolonia
Karczmy),  Karczmy  (Karczmy,  Kuźnica),  Kociszew,  Kolonia
Kociszew, Pawłowa, Zabłoty, Zagłówki

Szkoła Podstawowa, Kociszew 32, 97-425 Zelów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

Szkoła Podstawowa, Łobudzice 54, 97-425 Zelów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

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

Szkoła Podstawowa, Wygiełzów 17, 97-425 Zelów

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

Ochotnicza Straż Pożarna, Pożdżenice 140, 97-425 Zelów

5

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kilińskiego 40, 97-425
Zelów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska
12, 97-425 Zelów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

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

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kościuszki 40/42, 
97-425 Zelów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

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

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kościuszki 40/42, 97-425 Zelów

9

Zelów: ul. Boczna, ul. Cegielniana, ul. Ceramiczna, ul. Płocka, 
ul.  Polna,  ul.  Wesoła,  ul.  Stefana  Żeromskiego  (od  ul.  Władysława
Sikorskiego do końca), Osiedle Płocka, ul. Stefana Chrapkiewicza, 
ul. Pułkownika Witolda Pileckiego, ul. Herbertowska, ul. Zachodnia, 
ul. Władysława Sikorskiego, ul. Zygmunta Wysockiego

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Żeromskiego 51, 
97-425 Zelów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10 Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19, 97-425 Zelów

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu

rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej

egzystencji;  4) o zaliczeniu do I  grupy inwalidów;  5) o  zaliczeniu do II  grupy inwalidów; a  także osoby о stałej  albo długotrwałej  niezdolności  do pracy

w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar  głosowania  korespondencyjnego  powinien  zostać  zgłoszony  do  Komisarza  Wyborczego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  najpóźniej  
do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym

stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w

tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;  2) całkowitej

niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о

stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Zelowa najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zelowie lub pod nr tel. 44 6341-000 lub 44 6351-543

Burmistrz Zelowa

Urszula Świerczyńska
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Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed  podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać 
się z doręczonymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, 

warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. 

 
Szanowni Państwo, 
 

mamy przyjemność poinformować, że w placówkach Poczty Polskiej można skorzystać 
z atrakcyjnej oferty ubezpieczeń rolnych. 

Ubezpieczenia dotowane 
Oferujemy obowiązkowe* ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt 
gospodarskich, które objęte są zgodnie z ustawą systemem dopłat ze 
środków budżetu państwa. 

• Możesz uzyskać dopłaty do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej. 
• Opłacisz składkę pomniejszoną o kwotę przyznanej dopłaty. 

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie upraw? 
• Zabezpieczasz swoje uprawy od skutków najczęstszych zdarzeń 

losowych. 
• Ubezpieczenie pomoże Ci zachować płynność finansową gospodarstwa 

w przypadku zniszczenia upraw. 

Dlaczego warto ubezpieczyć zwierzęta? 
• Zabezpieczasz się przed stratami w produkcji zwierzęcej, które mogą być spowodowane przez: 

huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub ubój z konieczności 
dokonany w następstwie ww. zdarzeń.  

• Wypłacone odszkodowanie pozwoli Ci na szybsze odnowienie stada i zakup nowych zwierząt.  
 

 
 
 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia najbliższej placówki Poczty Polskiej, gdzie można uzyskać 
szczegółowe informacje o ofercie ubezpieczeń rolnych. 

Urząd Pocztowy ul. Kościuszki 9   97- 425 Zelów 
Tel. 502 015 823  
 

 
* Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2015 roku Dz. U. 2016 Poz. 792 Art. 10c. 
 1. Rolnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, zwany dalej „rolnikiem”, który uzyskał płatności 
bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć 
umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od ryzyka wystąpienia szkód 
spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.  
2. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po 
roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 
50% powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od co najmniej jednego z ryzyk wymienionych w ust. 1. 
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edukacja, kultura, sport
Biblioteka Publiczna w Zelo-

wie zakwalifikowała się do pro-
jektu Instytutu Książki „Mała 
książka – Wielki Człowiek” skie-
rowanego do dzieci w wieku 3 
lat i ich rodziców. Każdy trzyla-
tek, który odwiedzi bibliotekę 
otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej książkę „Pierwsze wier-
sze dla …” oraz Kartę Małego 
Czytelnika do zbierania biblio-
tecznych naklejek. W pakiecie 
startowym znajduje się także 
broszura dla rodziców „Książką 
połączeni, czyli o roli czytania 

w życiu dziecka”. Podczas wi-
zyty w bibliotece zakończonej 
wypożyczeniem przynajmniej 
jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę do bibliotecz-
nej karty, a po uzyskaniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem, potwier-
dzającym jego czytelnicze zain-
teresowania. Przy okazji dziec-
ko pozna ciekawe miejsce, 
jakim jest biblioteka oraz zo-
stanie pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego. Udział 

w projekcie jest bezpłatny. Za-
praszamy rodziców lub opieku-
nów dzieci z rocznika 2015 do 
udziału w tej akcji. Projekt jest 
finansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Organizatorem akcji jest In-
stytut Książki, a Patronat Hono-
rowy sprawuje Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak. Part-
nerami są: Polska Sekcja IBBY  
i Fundacja Metropolia Dzieci.  
Z kolei Patronami Medialnymi 
są: Ryms, CzasDzieci.pl

ZabierZ dZiecko do biblioteki i odbierZ książkę w preZencie

wystawa w domu kultury

WLOdzimierz luczynski
wlodzimierz 

luczynski 
(1895-1965)

Włodzimierz Łuczyński, urodził 
się 5 listopada 1895 roku w Kijowie. 
Zelowski lekarz i społecznik. Do 
pierwszej wojny światowej uczył 
prywatnie języka francuskiego, za-
rabiał m.in. w kinie grą na pianinie 
do niemych filmów. Te umiejętno-
ści przydały się po latach w Qui Pro 
Quo – w słynnym warszawskim ka-
barecie zatrudnia go Kazimierz „Lo-
pek” Krukowski.

Po ukończeniu Uniwersytetu 
Medycznego objął w Łowiczu po-
sadę lekarza kolei warszawsko-
-wiedeńskiej, a następnie trafił do 
Zelowa, gdzie został lekarzem „od 
wszelkich dolegliwości”. Od tego 
momentu z Zelowem związał się 
już na zawsze. 

Wyznawał zasadę, że w pracy 
najważniejszy jest pacjent. To spo-
wodowało, że stał się lekarzem zna-
nym i lubianym nie tylko w Zelo-
wie, ale także okolicznych miastach 
i miejscowościach. 

Jego syn Włodzimierz (junior), 
także lekarz, wspomina: Do drugiej 
w nocy się nie rozbierał, i dopie-
ro wtedy kładł się do łóżka, a już o 
czwartej przyjeżdżali pierwsi cho-
rzy (...), gorączkujący od tygodnia, 
ale też z ranami od kosy czy piły... 

W czasie II wojny światowej po-
magał zelowskim Żydom, m.in. ży-
dowskiemu lekarzowi Rotenstrau-
chowi. 

Po zakończeniu wojny współor-
ganizował pierwszy zelowski ośro-

dek zdrowia, organizował imprezy 
na cele dobroczynne, krzewił wie-
dzę „o higienie”, a przez wiele lat 
prezesował kołu PCK w Zelowie. 
Prywatnie był wielkim pasjonatem 
motoryzacji. 

W sierpniu 1948 roku został po-
rwany dla okupu przez bandę gra-
sującą w okolicach Zelowa. Po kilku 
dniach udało mu się jednak odzy-
skać wolność. Ostatnich  pacjen-
tów przyjmował jeszcze w dzień 
przed śmiercią.

Zmarł nagle 15 kwietnia 1965 ro-
ku. Jest pochowany w Łodzi. 

Oprac. A.D.  
Bibliografia: Sławoj Kopka, 

Wizytownik zelowski, Zelów 2014, 
s. 69.

Nawiązując do rubryki „ZAPISA-
NI W HISTORII ZELOWA”, zachęca-
my Mieszkańców i gości naszego 
miasta do oglądania wystawy te-
matycznej w holu Domu Kultu-
ry w Zelowie. Ukazuje ona zdjęcia  
i życiorysy 12 osób. Zrealizowa-
no ją w ramach projektu „PRZE-
SZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI” dofi-
nansowanego z programu „Działaj 
Lokalnie”. Wystawa potrwa do koń-
ca października br., a czynna jest 
codziennie w godzinach pracy Do-
mu Kultury. 

prZyZnano stypendia 
Gminy Zelów im. jana pawła ii

W dniu 9 października br. Komi-
sja Stypendialna przyznała 16 sty-
pendiów, w tym 10 uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych  w kwocie 
250 zł miesięcznie na okres od 
września do grudnia br.  oraz 6 

studentom w kwocie 380 zł mie-
sięcznie na okres od października 
do grudnia br. Stypendium Gminy 
Zelów im. Jana Pawła II ma na celu 
wspieranie uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i studentów, którzy 
mimo trudnych warunków mate-
rialnych otrzymują wysokie wyni-
ki w nauce. 

Wszystkim stypendystom 
serdecznie gratulujemy i życzy-
my samych sukcesów!
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W maju br. Gmina Zelów wy-
stąpiła do Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi z wnioskiem  
o dofinansowanie projektu pt. 
„Podnoszenie kompetencji edu-
kacyjnych w gminie Zelów”. De-
cyzją Komisji Oceny Projektów, 
wniosek ten uzyskał pozytywną 
ocenę formalno - merytoryczną  
i znalazł się na 55. miejscu spo-
śród 99. Wysokość przyznanej 
pomocy finansowej (środki UE) 
wynosi 1 418 793,48 zł. Całkowita 
wartość projektu to 1 526 316,48 

zł. Jest to bardzo duże wsparcie 
dla placówek oświatowych, z któ-
rego skorzystają zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele. Realizacja 
projektu przewidziana jest w la-
tach 2018-2020.

W  ramach projektu w pię-
ciu szkołach prowadzone będą 
zajęcia dla uczniów  klas I - VIII  
w wieku 6-14 lat służące kształ-
towaniu i rozwijaniu kompeten-
cji kluczowych oraz wyrówna-
niu szans edukacyjnych uczniów, 
w tym uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Do-
posażone zostaną również pra-
cownie przedmiotowe  w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne powią-
zane  z rodzajem prowadzonych 
zajęć np. do prowadzenia pro-
cesu nauczania metodą ekspe-
rymentu w zakresie kompetencji 
matematyczno - przyrodniczych, 
cyfrowych i innych. Szkoły będą 
mogły również  zakupić pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistycz-
ny sprzęt do  prowadzenia zajęć 
dla uczniów ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi. Z kolei 
nauczyciele szkół biorący udział „ 
w projekcie będą doskonalić 
swoje kompetencje zawodowe, 
jak również zdobywać nowe kwa-
lifikacje.

Program realizowany jest w ra-
mach Osi Priorytetowej XI Edu-
kacja, Kwalifikacje, Umiejętności, 
Działanie XI.1 Wysoka jakość edu-
kacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształce-
nie ogólne, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Środki unijne na podnosZenie kompetencji edukacyjnych

5 października w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie od-
był się II Piknik Rodzinny, który był 
kulminacyjną częścią realizowane-
go projektu pn. „Raj dla dzieciaków” 
w ramach  którego doposażono 
istniejący przy szkole plac zabaw. 
W wydarzeniu wzięły udział dzie-
ci z pierwszej i drugiej klasy Szko-
ły Podstawowej nr 1 i ich rodzice,  

a także maluchy z pobliskiej okolicy 
wraz z rodzicami i opiekunami. Nie 
zabrakło również wolontariuszy 
ze Szkolnego Klubu Wolontariatu 
w ZSO oraz członków Samorządu 
Uczniowskiego, którzy zapropo-
nowali przybyłym małym gościom  
i ich opiekunom szereg zabaw  
i gier integracyjnych. Odbyły się 
również niecodzienne zajęcia pla-
styczne - rysowanie kredą. Jednak 
największą atrakcją dla dzieci były 

nowo zakupione zabawki na pla-
cu zabaw. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się konkurs plastyczny 
pt. „Nasze zabawy na placu zabaw”.  
W czasie pikniku odbyła się wysta-
wa prac uczniów, a pasjonaci pił-
ki nożnej rozegrali mecz. Warto-
ścią dodaną wszystkich działań jest  
radość i zadowolenie uczniów. 

„raj dla dZieciaków” w Zespole sZkół oGólnoksZtałcących

80-osobowa grupa dzieci z Ze-
lowa, składająca się z uczestników 
zajęć artystycznych Domu Kultu-
ry oraz uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 
4 w Zelowie, odbyła pełną atrakcji 
podróż z „Kolorową Lokomotywą 
na zielonym szlaku”. Jest to pro-
jekt ekologiczno-artystyczny re-
alizowany już po raz szósty przez 
Łódzki Dom Kultury we współpra-
cy z instytucjami  kultury z róż-
nych miejscowości naszego wo-
jewództwa oraz Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Łódzkiego. Projekt dofinansowa-
ny jest przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, dzięki cze-
mu jego młodzi uczestnicy, dzieci  
w wieku 7 – 12 lat, mają możli-
wość nieodpłatnie poznać naj-
ciekawsze przyrodniczo zakątki 
województwa, rozwijać swoje za-
interesowania ekologią i inspiro-
waną nią twórczością artystyczną.

Dzieci z naszej gminy zwiedziły 
Ogród Botaniczny w Łodzi, uczest-
niczyły w  warsztatach ekologicz-
nych, na których poznały najpo-
pularniejsze zioła wykorzystywane  
w aromaterapii oraz zwyczaje 
owadów najczęściej spotykanych 
w lasach, na łąkach i w ogrodach 

naszych okolic.  Podczas wycieczki 
do siedziby Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego w Moszczenicy, 
miały możliwość zobaczyć nie-
zwykle ciekawy modelowy ogród. 
Zgromadzono w nim charaktery-
styczne dla regionu oraz najstar-
sze odmiany ziół, warzyw, drzew 
i krzewów owocowych.  Dzieci 
zapoznały się z ogrodem biorąc 
udział w grze terenowej i warsz-
tatach fotografii, uczestniczyły 
również w warsztatach malarstwa  
i gobelinu ekologicznego. W ra-
mach projektu zorganizowano 
także w Domu Kultury w Zelowie 
warsztaty ekologiczne o zasobach 

wodnych Ziemi i ich racjonalnym 
wykorzystaniu oraz o zwycza-
jach i ochronie pszczół. Wszystkie 
działania edukacyjne umiejętnie  
połączono z elementami dobrej 
zabawy.

Zdobytą podczas warsztatów 
wiedzę i umiejętności uczestni-
cy projektu wykorzystali biorąc 
udział w konkursach: fotograficz-
nym, plastycznym oraz gobelinu 
ekologicznego. Na laureatów kon-
kursów czekały atrakcyjne na-
grody, które zostały wręczone 13 
października br. w Łódzkim Do-
mu Kultury, podczas  uroczystego 
podsumowania projektu.

kolorowa lokomotywa na Zielonym sZlaku

Prawie 1,5 mln złotych udało się pozyskać Gminie Zelów na działania w placówkach oświatowych dotyczące podnoszenia kompetencji  
edukacyjnych. Z projektu skorzystają zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie realizowano projekt pn. „Raj dla dzieciaków” dofinansowany ze środków Programu  
„Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie 

Dobroczynne „Razem”. W ramach dotacji odbyły się wydarzenia integrujące szkolną społeczność, a na plac zabaw zakupiono nowe zabawki.
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Głównym celem projektu jest 
kształtowanie właściwych nawy-
ków żywieniowych zarówno u dzie-
ci jak i ich rodziców oraz zachęca-
nie do aktywnego, zdrowego trybu 
życia i obcowania z przyrodą. Reali-
zacja projektu pozwoli na przeka-
zanie w sposób przystępny wiedzy 
z zakresu norm żywieniowych oraz 
wskazanie praktycznych sposobów 
na przygotowanie zdrowych posił-
ków. Dodatkowym atutem będzie 
z pewnością zachęcenie rodziców 
do włączania dzieci we wspólne 
ich przygotowanie (warsztaty kuli-
narne dla dzieci i rodziców). W ra-
mach projektu odbędzie się szereg 
działań m.in. zajęcia edukacyjne 

zarówno w przedszkolu jak i pod-
czas wycieczek, spotkania z diete-
tykiem, warsztaty kulinarne. Dzieci 
będą samodzielnie hodować zio-
ła, kiełki roślin jadalnych, przygoto-
wywać zdrowe soki owocowe. Wy-
cieczka do „Lawendowej Barci pod 
Lasem” we wsi Chajczyny przybliży-
ła bogactwo naszego regionu oraz 
zachęciła do korzystania z jej zaso-
bów (miód i produkty pochodne). 

Istotnym elementem projektu jest 
również aktywizacja seniorów z te-
renu naszej gminy poprzez spotka-
nie z dietetykiem w przedszkolu 
(dieta seniorów, sposoby wspoma-
gania naturalnej odporności orga-
nizmu). Przy tej okazji dzieci zapre-
zentują przedstawienie teatralne  
o tematyce związanej ze zdrowym 

żywieniem i aktywnością ruchową 
pt. „W zdrowym ciele-zdrowy duch”. 
To doskonała okazja do integracji 
środowiska lokalnego, a także pro-
mocji placówki. Realizacja projek-
tu potrwa do końca grudnia, a na 
zakończenie przygotowana będzie 
wystawa fotograficzna ilustrująca 
przebieg wszystkich działań. 

edukacja Zdrowotna od najmłodsZych lat

 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie od września br. rozpoczęło realizację projektu pn. „ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY”  
dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju  

Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”.

20 września - to dzień waż-
ny dla wszystkich przedszkola-
ków w całej Polsce. Święto to zo-
stało ustanowione przez Sejm RP  
w celu podkreślenia wagi eduka-
cji przedszkolnej w rozwoju i edu-
kacji dzieci. Przyczynia się ono tak-
że do popularyzacji wychowania 
przedszkolnego. 

Zelów każdego roku włącza się 
w obchody tego święta. Zgodnie 
z tradycją, w tym dniu przedszko-
laki ze wszystkich placówek spoty-
kają się w centrum miasta na Placu 
Dąbrowskiego i razem z Burmi-
strzem Zelowa Urszulą Świerczyń-
ską wypuszczają do nieba koloro-
we baloniki z marzeniami. Bowiem 
intencją zarówno kadry pedago-

gicznej przedszkoli jak i dyrekcji 
jest to, aby dostarczyć dzieciom 
wiele radości i uśmiechu.

O tym jak, dzieci czują się  
w przedszkolu, nie decydują tyl-
ko piękne wnętrza i place zabaw. 
Kluczową rolę pełnią wychowaw-
cy, którzy z pasją wykonują swój 
zawód. Obecnie już w przedszko-
lu kładzie się duży nacisk na na-
ukę języków obcych, rozwijanie 
wyobraźni, zajęcia ruchowe, mu-
zyczne i plastyczne. Wychowaw-
cy zelowskich przedszkoli wkła-
dają ogromny wysiłek w edukację 
naszych najmłodszych mieszkań-
ców, czego potwierdzeniem są 
wysokie wyniki nauki w szkołach 
podstawowych.  

oGólnopolski 
dZień prZedsZkolaka
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Panie Andrzeju, skąd i kiedy 
pojawiła się taka pasja sporto-
wa, która zaowocowała tytułem  
Mistrza Europy? 

Choć od zawsze byłem związany 
ze sportem, to tak na poważnie za-
cząłem go uprawiać od 2011 r. Za-
częło się dość nietypowo, od wspól-
nego pierwszego biegu z bratem 
Markiem Góreckim, który stwier-
dził, że już pora, aby zrzucić kilkana-
ście zbędnych kilogramów. Od tego 
momentu powoli zacząłem poświę-
cać się pasji biegania. Zaczęło się od 
luźnych biegów w terenie, głównie  
w lesie i na polnych ścieżkach. 
Wkrótce zacząłem startować w bie-
gach na 5 i 10 kilometrów. Rok póź-
niej wystartowałem w maratonie 
warszawskim. Od tego momentu 
wiedziałem, że chcę rozwijać tą pa-
sję. Przez kolejne 2 lata startowałem 
w różnych biegach w całej Polsce. 
W między czasie wspólnie z kilko-
ma kolegami z Gminy Zelów zało-
żyliśmy klub biegowy Bieging Team 
Zelów. Z każdym kolejnym miesią-
cem dołączali do nas kolejni biega-
cze, co bardzo motywowało do dal-
szej pracy i wspólnych treningów. 

Od tej pory zawsze liczną grupą po-
jawialiśmy się na różnych zawodach 
w całej Polsce. Jednak w 2013 r. ko-
lega Seweryn Pogocki zapropono-
wał, aby wystartować w biegu Szla-
kiem Wygasłych Wulkanów. Był to 
bieg  przełajowy z licznymi natural-

nymi przeszkodami ora z różnymi in-
nymi przygotowanymi przez organi-
zatorów. Pojawiły się tu wspinaczki 
po linie przeskoki przez opony, prze-
prawy przez rowy, liczne podbiegi 
i zbiegi. To był ten moment, w któ-
rym stwierdziłem, że chcę startować  
w tego typu biegach. Tu cały czas 
coś się dzieje, nie ma monotonii, ni-
gdy nie wiadomo, co  spotka się na 
trasie. Poza tym nie wystarczyło tylko 
dobrze biegać, trzeba było wykazać 
się też dużą ogólną sprawnością i siłą. 

W ostatnich latach biegi prze-
szkodowe w Polsce nabrały 
ogromnego rozmachu. Najbar-
dziej znanym jest Runmageddon 
określany biegiem piekielnym,  
podczas którego zawodnicy mu-
szą pokonywać ekstremalnie 
trudne przeszkody, a zarazem 
współpracować ze sobą, bo tylko 
to gwarantuje dotarcie do mety. 
Czy potwierdza Pan takie stwier-
dzenie? Kiedy Pan po raz pierw-
szy zmierzył się z nim? 

Tak, to prawda. Jest to bardzo 
trudny bieg z trasą usłaną przeszko-
dami, których nie da się ominąć. Ko-
nieczne jest więc m.in. czołganie się 

w błocie, skakanie, wspinanie po li-
nie rozwieszonej nad wodą czy 
przechodzenie pod zawieszonymi 
nisko nad ziemią zasiekami. W tym 
biegu wystartowałem po raz pierw-
szy w 2015 roku. Od tej pory prak-
tycznie całkowicie zrezygnowałem 

ze startów na asfalcie. Za sprawą 
biegu Runmageddon biegi prze-
szkodowe w Polsce zaczęły bardzo 
szybko się rozwijać. Obecnie w kraju 
jest kilkadziesiąt biegów przeszko-
dowych, a ich popularność wzrasta 
z roku na rok. Za sprawą tej popular-
ności doczekaliśmy się w Polsce Or-
ganizacji Biegów Przeszkodowych 
– OCR, która jest członkiem Alliance 
of European OCR Associations oraz 
jej wyłącznym przedstawicielem na 
Polskę. Z ramienia Alliance OCRA 
stowarzyszenie to prowadzi sprawy 
dotyczące biegów przeszkodowych 
(OCR) w Polsce, biegów kwalifikacyj-
nych do Mistrzostw Europy i Świata, 
wszelkich lig oraz wyboru reprezen-
tacji Polski na zawody międzynaro-
dowe organizowane przez OCRA 
Alliance. Biegi Przeszkodowe OCR 
– to połączenie biegu przełajowe-
go z licznymi przeszkodami zarów-
no naturalnymi jak i technicznymi. 
To między innymi bieg z różnego 
rodzaju obciążeniem, skoki przez 
opony i rowy, biegi po górkach, pia-
sku i wodzie połączone dodatkowo 
z przeszkodami takimi jak wspina-
nie na linie, przechodzenie różnych 
przeszkód technicznych z wykorzy-
staniem samych rąk, czołganie przez 
zasieki. Rozgrywane są na dystan-
sach od 3 km do ponad 40 km. 

Niecodzienny widok jest w Pa-
na domowym ogrodzie. Rozu-
miem, że to prywatny tor prze-
szkód naszego Mistrza Europy ? 

Z każdym rokiem na terenie całe-
go kraju zaczęły powstawać liczne 
szkółki z placami treningowymi pod 
biegi przeszkodowe, a organizato-
rzy tych biegów z miesiąca na mie-
siąc podnosili poziom trudności po-
konywania przeszkód. By móc nadal 

rywalizować z czołówką biegaczy  
w Polsce wybudowałem  kolo do-
mu ponad dwadzieścia różnych 
przeszkód, aby doskonalić na nich 
technikę oraz rozwijać swoją siłę  
i wytrzymałość, która jest niezbęd-
na w tego typu biegach. Pomimo, 
iż ścigam się z zawodnikami czasa-
mi młodszymi o dwadzieścia lat ode 
mnie, to udało mi się kilka razy sta-
nąć na podium. Dzięki tym sukce-
som wywalczyłem kwalifikacje na 
Mistrzostwa Europy.

Mistrzostwa Europy, z których 
wrócił Pan niepokonanym z dwo-
ma medalami?

Będąc w kadrze Polski mogłem 
reprezentować kraj w swojej kate-
gorii wiekowej (40 – 45 lat). Na Mi-
strzostwach w Esbjerg w Danii po-
jawili się zawodnicy z 21 krajów. 
Startowałem tam na dwóch dystan-
sach: 4 km, na którym było 25 prze-
szkód oraz 15 km, gdzie należało 
pokonać aż 50 trudnych przeszkód. 
Wywalczyłem złoto na dystansie 
krótkim oraz brąz na dystansie stan-
dardowym. Dodatkowo mój czas 
na dystansie „short” był drugim wy-
nikiem wśród wszystkich Polaków 
oraz dziewiątym wśród wszystkich 
startujących na tych mistrzostwach.

Gratulujemy serdecznie tytu-
łu Mistrza Europy! To Pana cięż-
ka praca nad rozwojem nie tylko 
fizycznym, ale także mentalnym 
oraz determinacja przyniosły ta-
kie wspaniałe efekty. Jest Pan 
nie tylko cenionym pedagogiem  
w naszej gminie, ale też doskona-
łym przykładem do naśladowa-
nia dla młodych pokoleń. Życzy-
my powodzenia w najbliższych 
Mistrzostwach Świata i trzyma-
my mocno kciuki!

Gmina Zelów ma mistrZa europy  w bieGach prZesZkodowych

Tuż przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Londynie w dniach 19-21 października, udało się porozmawiać 
z Mistrzem Europy Andrzejem Tarką w jego rodzinnym Wygiełzowie.


