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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

Gminne urocZystości Z okaZji dnia edukacji narodowej

Okolicznościowa uroczystość 
z tej okazji została zorganizowa-
na także w Domu Kultury w Ze-
lowie. Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska wraz z Przewodni-
czącą Rady Miejskiej Agnieszka 
First złożyły najserdeczniejsze ży-

czenia zadowolenia i satysfakcji   
z wykonywanego zawodu wszyst-
kim pedagogom z terenu Gmi-
ny Zelów. Swoje życzenia dołą-
czył także obecny Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Marek Mazur. Podczas części ofi-
cjalnej 12 nauczycieli otrzymało 
nagrody Burmistrza za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. 

Oto lista osób nagrodzo-
nych:

 Joanna Klemczak – nauczy-
cielka Przedszkola Samorządowe-
go Nr 1 w Zelowie

 Edyta Gawlik – nauczyciel-
ka Przedszkola Samorządowego  

Nr 4 w Zelowie
 Jacek Pawełoszek – nauczy-

ciel Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Zelowie,

Ewa Siedziako – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zelowie

Cezary Kuligowski – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zelowie,

 Jolanta Kaliska – nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich,

Daniela Sowiak – nauczycielka 
Gimnazjum  w Łobudzicach,

Dorota Wiśniewska – nauczy-
cielka Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Zelowie,

Danuta Lipińska – nauczyciel-
ka Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie,

 Ilona Jachacz – nauczyciel-
ka Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie,

Małgorzata Kubiak – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich,

Monika Laskowska – dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego  
nr 1 w Zelowie.

Po części oficjalnej, niesamo-
witych wrażeń publiczności do-
starczyło przedstawienie teatral-
ne „Kot w butach” w wykonaniu 
rodziców i pracowników Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zelowie (re-
żyser Krystyna Mikołajczak). Mu-
zycznym akcentem tego wieczoru 
był koncert niezwykle uzdolnionej 
wokalistki Marty Ławskiej.

Osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze naszych pedagogów 
zostały docenione nie tylko na 
szczeblu gminnym, ale także wo-
jewódzkim i ogólnopolskim. Poza 

nagrodami Burmistrza Zelowa,  
8 pedagogów z terenu naszej 
gminy otrzymało odznaczenia 
resortowe i państwowe. Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej 
zostały odznaczone następują-
ce osoby: Jadwiga Werner - na-
uczyciel Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 w Zelowie, Mariola 
Dytrych – nauczyciel Przedszkola 
Samorządowego nr 4 w Zelowie, 
Wiesława Muśkiewicz – nauczy-
ciel Przedszkola Samorządowego  
nr 4 w Zelowie, Dorota Telążka 
– nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Kociszewie. Złotym Medalem 
za Długoletnią Służbę odznaczo-
no: Lucynę Czyżyk – nauczycie-
la Przedszkola Samorządowego 
nr 1 w Zelowie, Marię Janczyk-
-Kukiełę – nauczyciela Przedszko-
la Samorządowego nr 4 w Zelo-
wie, Jana Karola Kozłowskiego 
– nauczyciela Szkoły Podstawowej  
nr 4 w Zelowie. Z kolei, Medalem 
Srebrnym za Długoletnią Służbę 
odznaczono Agatę Twardowską 
- nauczyciela Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Zelowie. Uroczyste wręcze-
nie odznaczeń odbyło się 22 paź-
dziernika w Piotrkowie Trybunal-
skim.

Dzień Edukacji Narodowej często nazywany Dniem Nauczyciela jest państwowym świętem oświaty. W tym dniu, w placówkach oświatowych 
odbywają się uroczyste akademie, a uczniowie dziękują pedagogom za trud włożony w ich edukację i wychowanie



www.zelow.pl 3WYDARZENIA

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencja Kreatywna PRC ogłosiły wyniki V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Progra-
mu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. 12 października w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła 
się uroczysta gala finałowa połączona z ogłoszeniem laureatów i wręczeniem certyfikatów oraz wyróżnień nadzwyczajnych. Gmina Zelów 

została wyróżniona zarówno certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji 2015” jak i „Primus 2015”

Gimna Zelów „samorZądowym liderem edukacji” i „primusem 2015”

Po raz drugi z rzędu Burmistrz 
Zelowa Urszula Świerczyńska ode-
brała prestiżowy certyfikat dla 

Gminy Zelów „Samorządowy Li-
der Edukacji” przyznawany przez 
Komisję Ekspertów, reprezentują-
cą środowiska akademickie, po-
wołaną przez Fundację Rozwoju 
Szkolnictwa Wyższego oraz Agen-
cję PRC. Gmina Zelów reprezento-
wała kategorię do 20 000 miesz-

kańców. Certyfikaty przyznawane 
są samorządom, które w sposób 
szczególny dbają o szkolnictwo 

na terenie swojej gminy oraz uwa-
żają, że rozwój nauki i edukacji 
to świadectwo nowoczesności  
i wysokich ambicji jednostek sa-
morządu terytorialnego, a także 
wyróżniają się pod względem in-
westycji w oświatę i są organami 
prowadzącymi szkół o znaczących 

osiągnięciach dydaktycznych, 
społecznych, organizacyjnych  
i sportowych. 

Po raz pierwszy w tym konkursie, 
Gmina Zelów została dodatkowo 
wyróżniona certyfikatem „Primus 
2015” przyznawanym samorzą-
dom za uzyskanie najwyższej licz-
by punktów rankingowych wśród 
wszystkich gmin certyfikowanych 
w tej edycji programu. Wyróżnie-
nie zostało przyznane na okres od 
października 2015 do października 
roku następnego. 

W syntezie recenzji opracowa-
nej przez Ekspertów dokonują-
cych oceny Gminy Zelów na pod-
stawie różnego rodzaju analiz, 
możemy przeczytać, że „Gmina 
Zelów prowadzi spójną i efektywną 
politykę oświatową, będącą istot-
ną częścią systemowego zarządza-

nia strategicznego. Realizuje swo-
ją strategię edukacyjną w sposób 
konsekwentny, harmonijny, zorien-
towany na osiągnięcie trwałego re-
zultatu, zgodnie z paradygmatami 
tzw. nowego zarządzania publicz-
nego, z zachowaniem reguł spraw-
ności organizacyjnej i z uwzględ-
nieniem realnej odpowiedzialności 
menedżerów publicznych za osią-
gane rezultaty. W procesie wyzna-
czania celów oświatowych oraz ich 
operacjonalizacji gmina przestrze-
ga zasad profesjonalnego zarzą-
dzania, standardów, kontroli rezul-
tatów, dezagregacji i oszczędności 
zasobów. Ponadto, polityka eduka-
cyjna Zelowa oparta jest na trwa-
łych rozwiązaniach o charakterze 
systemowym”. 

Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska nie kryła zadowolenia  
z ogłoszonych wyników konkur-

su. - Odbierając certyfikaty dla Gmi-
ny Zelów, byłam niezwykle dumna, 
że nasze konsekwentne działania  
w obszarze oświaty, a także zaan-
gażowanie pracowników zmierza-
jące do zapewnienia społeczności 
lokalnej dostępu do różnorodnej 
oferty kształcenia, zostały docenio-
ne w ogólnopolskim konkursie. Jest 
to wspólny wysiłek i efekt długofalo-
wych działań pracowników oświa-
ty i Zastępcy  Burmistrza Zelowa 
Agnieszki Mysłowskiej, nadzorującej 
ten obszar zadaniowy. Cieszy rów-
nież fakt, że Komisja Ekspertów wy-
soko oceniła nie tylko działania skie-
rowane na pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, ale także znaczą-
ce sukcesy naukowe i sportowe na-
szych uczniów, poprawę stanu in-
frastruktury oświatowej, wdrażanie 
projektów ekologicznych, systema-

tyczną realizację projektów zwięk-
szających bezpieczeństwo oraz sze-
reg innych działań wykraczających 
poza „standard” spotykany w in-
nych gminach oparty na innowa-
cjach pedagogicznych, właściwie 
dostosowanych do wyzwań współ-
czesnej gospodarki. Te prestiżowe 
tytuły są doskonałym elementem 
promocyjnym Gminy Zelów, ale też 
wyznacznikiem motywującym  do 
dalszych działań.   
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w 97. rocZnicę odZyskania niepodleGłości...

Zelowskie uroczystości z oka-
zji 97. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, rozpoczę-
ły się w dniu 11 listopada Mszą 
Świętą koncelebrowaną w ko-
ściele pw. M.B. Częstochowskiej 
przez księdza prałata Jacka Am-
broszczyka. W intencji Ojczyzny 
wspólnie modlili się kapłani, zgro-
madzeni mieszkańcy, przedstawi-
ciele władz samorządowych Gmi-
ny Zelów, organizacji i instytucji. 
Część oficjalna uroczystości od-
była się w Parku Miejskim im. Ro-
mualda Traugutta. Uczniowie Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
przekazali na ręce władz samo-

rządowych Ogień Niepodległo-
ści zapalony kilka dni wcześniej 
przez druhów z Chorągwi Łódz-
kiej ZHP na mogiłach żołnierskich 
na Wołyniu. Od niego zapłonęły 
znicze pod pomnikiem Ofiar Gol-
goty Wschodu i Dębach Pamię-
ci ku czci zelowskich katyńczy-
ków.  Zelowskie obchody Święta 
Niepodległości uświetnił występ 
wokalny uczennic: Kingi Kubik  
z Gimnazjum w Łobudzicach i Julii 
Urbaniak ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Zelowie. Okolicznościowe 
przemówienia do zebranych wy-
głosili: Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska i Wiceprzewodni-

czący Rady Miejskiej Jan Mirosław 
Stempiń. Wartę honorową przy 
pomniku Ofiar Golgoty Wschodu 
i Dębach Pamięci pełnili harcerze 
z Gimnazjum w Łobudzicach oraz 
skauci z Parafii Ewangelicko-Refor-
mowanej. Na zakończenie przyby-
łe delegacje złożyły kwiaty. Ulicami 
miasta odbyła się barwna defilada 
wozów bojowych jednostek OSP z 
terenu Gminy Zelów. Oprawę mu-
zyczną uroczystości zapewniła Or-
kiestra Dęta OSP w Zelowie. Du-
żym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko zorganizowane przez 
młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących z inicjatywy księdza 

proboszcza Jacka Ambroszczyka, 
na którym można było skoszto-
wać rogala marcińskiego i napić 
się kawy czy herbaty. 

Podobne uroczystości miały 
miejsce w kościele parafialnym im. 
Św. Teodora Męczennika w Koci-
szewie. Homilię podczas Mszy Św. 
w intencji Ojczyzny wygłosił pro-
boszcz Ksiądz Mirosław Wujek. Na 
zakończenie w modlitwie i reflek-
sji odbyła się procesja na cmentarz 
parafialny w celu złożenia kwiatów 
i zapalenia zniczy w miejscach pa-
mięci narodowej oraz uczczenia 
poległych modlitwą.
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jubileusZowe obchody paraFii 
i poświęcenie odnowioneGo pomnika w kocisZewie

Msza Święta pod przewod-
nictwem Księdza Biskupa Mar-
ka Marczaka  z udziałem księży  
z sąsiednich parafii i deka-
natu zelowskiego na czele  
z księdzem prałatem Jackiem 
Ambroszczykiem była kulmi-
nacyjnym punktem jubile-
uszowych obchodów z okazji 
225. rocznicy parafii pw. Św. 
Teodora Męczennika w Koci-
szewie. Udział w jubileuszu 
wzieli przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Ze-
lów na czele z Burmistrzem 

Zelowa Urszulą Świerczyńską  
i Przewodniczącą Rady Miejskiej 
Agnieszką First, poczty sztan-
darowe jednostek OSP, poczet 
sztandarowy Łaskiego Bractwa 
Strzelców Kurkowych oraz licz-
nie zgromadzeni parafianie. Po 
Mszy Świętej odbyła się proce-
sja na cmentarz parafialny, gdzie 
Ksiądz Biskup poświęcił odno-
wiony pomnik rodziny Wolskich. 
Uroczystość odbyła się 17 paź-
dziernika. Oprawę muzyczną 
zapewniła orkiestra dęta OSP 
Kurów i chór parafialny.
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ślubowań cZas…

Ślubowanie – to bardzo ważny 
i uroczysty dzień w życiu każde-
go pierwszaka. Przekonali się o tym 
podczas uroczystości szkolnych 
uczniowie klas pierwszych przygo-
towując swoje pierwsze występy. 
Należy przyznać, że wzorowo wy-
wiązały się z zadania udowadniając 

przy tym, że w czasie dotychczaso-
wego pobytu w szkole wiele już się 
nauczyły i są pełne zapału do zdoby-
wania wiedzy. Dzieci śpiewały pio-
senki i recytowały wiersze. Rodzice 
i zaproszeni goście ze zdumieniem 
przyglądali się występom. Punktem 
kulminacyjnym każdej uroczystości 

były uroczyste ślubowania na sztan-
dar szkoły i pasowanie uczniów 
symbolicznym ołówkiem przez dy-
rektorów. Każdy z bohaterów uro-
czystości otrzymał drobne upomin-
ki przygotowane z tej okazji przez 
starszych kolegów oraz Burmistrza 
Zelowa Urszulę Świerczyńską. 

Jesteśmy przekonani, że te wspa-
niałe uroczystości na długo pozo-
staną w pamięci uczniów. Wszyst-
kim pierwszoklasistom  życzymy, by 
każdy dzień spędzony w szkole do-
starczał wspaniałych przygód z na-
uką oraz radosnych chwil w towa-
rzystwie kolegów i koleżanek.

215 pierwszoklasistów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Zelów złożyło ślubowanie i zostało pełnoprawnymi uczniami

23 października swoje święto miały 
dzieci z Przedszkola Samorządowego 
nr 1, z kolei 27 października podobne 

uroczystości odbyły się w Przedszko-
lu Samorządowym nr 4. Mali artyści 
zaprezentowali swoje umiejętności 

recytatorskie w wierszach oraz popi-
sywali się talentami wokalnymi. Po wy-
stępach artystycznych, dyrekcja pa-

sowała dzieci na przedszkolaków,  
a na pamiątkę tego wydarzenia każde 
dziecko otrzymało dyplom i upominki. 

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKÓW
Uroczystości związane z pasowaniem dzieci na przedszkolaków odbyły się też w dwóch samorządowych przedszkolach
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dotyk ojcZyZny

Program, zaprezentowany  
w Kościele M.B. Częstochowskiej 
w Zelowie w poniedziałkowy wie-
czór, 26 października, zaintereso-
wał słuchaczy swoją tematyką, for-
mą – łączącą słowo z muzyką oraz 
artystycznym wykonaniem.

W roli Karola Wojtyły seniora 
wystąpił Maciej Zakościelny. Mło-
dy aktor, znany głównie z filmów 
i seriali, doskonale poradził sobie  
z trudną rolą dojrzałego we-
wnętrznie człowieka, żyjącego 
wiarą, oddanego rodzinie, zatro-
skanego o losy ojczyzny, mające-
go duży wpływ na ukształtowanie 
osobowości przyszłego papie-
ża i świętego. Maciej Zakościel-

ny, uczeń mistrzów słowa, m.in. 
Krzysztofa Kolbergera i Anny Se-
niuk, pokazał nie tylko dobrze 
opanowany warsztat, ale siłę prze-
kazu artystycznego, wykorzystu-
jąc przy tym własną interpretację 
tekstu wg scenariusza Anny Dreli. 

Ilustrację muzyczną spektaklu 
stanowiły utwory patriotyczne i 
sakralne, wykonane przez teno-
ra Dominika Sutowicza – solistę 
Opery Narodowej w Warszawie, 
trębacza Tomasza Chrześcijanka – 
solistę Teatru Wielkiego w Łodzi i 
organistę Roberta Grudnia – soli-
stę Filharmonii Lubelskiej. 

Licznie zgromadzona publicz-
ność – w różnym wieku, z uwagą 

wysłuchała koncertu. Wiele osób 
nie kryło wzruszenia. Słuchacze 
wstali podczas Pierwszej Brygady 
i Marszu Polonia włączając się do 
śpiewania pieśni. „Modlitwa, która 

dotyka Ojczyzny” dowodzi o au-
tentycznej potrzebie uczestnictwa 
w wydarzeniach artystycznych, 
przypominających o naszych na-
rodowych korzeniach.

Tegoroczną edycję zelowskich koncertów zakończył koncert słowno-muzyczny  
„Modlitwa, która dotyka Ojczyzny”, poświęcony ojcu św. Jana Pawła II

wokalne talenty 

19 solistów oraz 5 zespołów wo-
kalnych ze szkół podstawowych z 
terenu Gminy Zelów wzięło udział 
20 listopada w Szkole Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Wy-

giełzowie w zmaganiach wokal-
nych. Celem organizowanego 
corocznie konkursu jest m.in. krze-

wienie patriotyzmu wśród mło-
dych ludzi, rozwijanie poczucia 
przynależności do narodu, propa-
gowanie piosenki patriotycznej, 
żołnierskiej i harcerskiej, przypomi-

nanie historii Polski poprzez treści 
zawarte w piosenkach, kształtowa-
nie kultury słowa oraz rozwijanie 

zdolności i umiejętności muzycz-
nych uczniów. Konkurs odbywał 
się w trzech kategoriach:

• I kategoria – soliści klas I – III,
• II kategoria – soliści klas IV – VI,
• III kategoria – zespoły wokalne.
W tym roku poprzeczka była po-

stawiona bardzo wysoko, dlate-
go jury miało utrudnione zadanie 
z wyborem laureatów. Przy doko-
naniu oceny prezentacji uczniów, 
jury zwracało szczególną uwagę 
na: odpowiedni dobór repertuaru, 
poprawność intonacyjną, dykcję, 
interpretację utworu oraz wartość 
artystyczną prezentacji. W pierw-
szych dwóch kategoriach jury 
przyznało równorzędne trzy I miej-
sca. W pierwszej kategorii dla: Julii 
Urbaniak ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, Dominiki Tosik ze Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach Szlacheckich 

i Julii Adamczyk ze Szkoły Podsta-
wowej w Wygiełzowie. W drugiej 
kategorii pierwsza miejsca zdoby-
ły: Dominika Biegańska i Domini-
ka Łuczak ze Szkoły Podstawowej 
w Kociszewie i Julia Dobroszek ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie. W kategorii „zespoły” jury przy-
znało wszystkim zespołom wokal-
nym miejsca równorzędne.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe. Zgromadzona publiczność 
z uwagą i skupieniem wysłucha-
ła pięknych pieśni patriotycznych 
pochodzących z różnych okresów 
polskiej historii. Nie brakowało 
emocji i wzruszeń, a gromkie bra-
wa nagradzały występ każdego 
uczestnika konkursu. 

Gratulujemy wszystkim laure-
atom!

Po raz siódmy z rzędu Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie była gospodarzem  
Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej
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waŻne dla miesZkańców
beZpłatne sZkolenia dla prZedsiębiorców

Marszałek Województwa Łódz-
kiego zaprasza przedsiębiorców do 
udziału w szkoleniach, warsztatach  
i seminariach, organizowanych w celu 
przybliżenia możliwości wsparcia fi-
nansowego, wynikających z nowe-
go rozdania pieniędzy unijnych oraz 
omówienia zagadnień prawnych 
obowiązujących w Unii Europejskiej 
w odniesieniu do różnych branż. 

W trakcie spotkań omawia-
ne będą następujące tematy: kre-
owanie innowacji, tworzenie start-
-upów, realizacja innowacyjnych 
pomysłów, a także zaprezentowane 
zostaną metody skutecznej promo-
cji firmy. Przedstawione również zo-
staną możliwości wsparcia dla osób, 
które dopiero zamierzają urucho-
mić działalność gospodarczą.

Jednym z celów przyświecają-
cych spotkaniom jest zachęcenie 
przedsiębiorców do współpra-
cy z jednostkami badawczo-roz-
wojowymi i przedstawienie wy-
miernych korzyści wypływających  
z wdrażania w przedsiębiorstwie 
innowacji.

Spotkania organizuje Departa-
ment ds. Przedsiębiorczości Urzę-

du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego we współpracy 
z: Łódzką Agencją Rozwoju Re-
gionalnego S.A., Uniwersytetem 
Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemy-
słowo-Handlową.

Szczegółowe informacje na te-
mat spotkań i terminarza można 
znaleźć na stronie internetowej: 
www.rsi.lodzkie.pl. 

nowe kryteria i wysokości świadcZeń Z pomocy społecZnej
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Zelowie in-
formuje, że z dniem 1 paździer-
nika 2015 r.ulegają zmianie 
kryteria dochodowe uprawniające 
do korzystania z pomocy społecz-

nej, kwoty świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej oraz kwota 
dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Nowe kryteria i wysokości świad-
czeń kształtują się następująco:

1. Kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospoda-
rującej - 634 zł

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

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

czeniowego - 288 zł
Podstawa prawna: Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej.

beZpłatna Żywność dla miesZkańców Gminy Zelów
Od 1 października wznowiona 

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

Najbardziej Potrzebującym w Pod-
programie 2015.

   Aby otrzymać pomoc żywno-
ściową, należy uzyskać stosowne 
skierowanie, które wydają pracow-
nicy socjalni Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30-15.30.

Żywność wydawana jest w sie-
dzibie Bełchatowskiego Cen-
trum Pomocy Bliźniemu „Mo-
nar-Markot” w Bełchatowie, ul. 

Czapliniecka 19 b po okazaniu 
w/w skierowania i dokumentu 
tożsamości w wyznaczone dwa 
dni tygodnia tj. 

• wtorek w godzinach 10.00-
12.00 i 13.00-18.00

• czwartek w godzinach 
10.00-12.00 i 14.00-18.00

Pomocą żywnościową w ra-
mach programu mogą być obję-
te osoby i rodziny znajdujące się  
w trudnej sytuacji życiowej, speł-
niające kryterium określone  
w ustawie o pomocy społecznej 

i których dochód nie przekracza 
150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania  
z pomocy społecznej tj.

• 951,00 zł dla osoby samot-
nie gospodarującej;

• 771,00 zł dla osoby w rodzinie.
Bliższych informacji na temat 

pomocy żywnościowej udziela-
ją pracownicy socjalni Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 
12 tel. 44 634 10 28 w. 25 oraz 44 
634 15 72 w. 25.

oGłosZenie 
Burmistrz Zelowa informuje, 

że w dniu 1 grudnia od godzi-
ny 800 odbędą się rokowania 
na sprzedaż 34 nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 

Zelów. Szczegółowe informa-
cje dotyczące rokowań można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 
Referat Gospodarki Nierucho-

mościami  i Rolnictwa, pokój 
nr 22 i 23, tel. (044) 634-10-00 
wew. 37 i 40. Ogłoszenie o ro-
kowaniach z dnia 22.10.2015r. 
zostało zamieszczone także 

na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Zelowie www.
zelow.pl w zakładce przetargi,  
w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. 

planowane wydarZenia:
5 grudnia o godz. 19.00 OSP  

w Sobkach
Ochotnicza Straż Pożarna w Sob-

kach organizuje Wigilię Strażacką 
dla Mieszkańców pod Patronatem 

Honorowym Burmistrza Zelowa.
18 grudnia o godz. 16.00 
Dom Kultury w Zelowie

 Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Dom Kultury 

i Stowarzyszenie Dobroczynne 
RAZEM organizuje Wieczerzę Wi-
gilijną dla osób starszych, samot-
nych, chorych i niepełnospraw-
nych.

22 grudnia godz. 12.00 
MGOPS W Zelowie

Akcja wydawania paczek świą-
tecznych dla rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej.

wspólnota aa ZaprasZa na mitynGi
„Jeśli szczerze chcesz, a nie po-

trafisz przestać pić lub, gdy nie je-
steś w stanie kontrolować ilości 

wypijanego alkoholu – mamy dla 
Ciebie rozwiązanie i proponujemy 
Naszą pomoc”.  Grupa Jutrzenka 

zaprasza w każdy wtorek o godz. 
18.00 na mityng Anonimowych Al-
koholików. Spotkania odbywają się 

w siedzibie Abstynenckiego Klu-
bu Wzajemnej Pomocy „Jutrzenka”  
w Zelowie, ul. Żeromskiego 28. 
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- Pozycja społeczna notariu-
sza jest wysoka, ciesząca się 
społecznym zaufaniem i sza-
cunkiem. Kto może zostać no-
tariuszem, czy jest to zawód dla 
„wybranych”?

Codziennie w wykonywaniu 
swoich czynności notarialnych 
z należytą starannością dbam  
o to, aby zawód notariusza był 
dokładnie tak odbierany, jak Pani 

mówi. Nie jest prawdą, że jest to 
zawód dla „wybranych”. Notariu-
szem może zostać każdy. Moim 
zdaniem, jest to bardziej zawód 
dla wytrwałych, a nie „wybra-
nych”. Droga do zawodu nie jest 

usłana różami i jest długa. Kan-
dydat na notariusza musi ukoń-
czyć studia prawnicze, które nie 
należą do łatwych, następnie do-
stać się na aplikację notarialną,  
a po jej ukończeniu zdać egza-
min państwowy. Niewielki pro-
cent absolwentów prawa decy-
duje się na aplikację notarialną, 
częściej jest to wybór aplikacji 
radcowskiej lub adwokackiej. Mi 
zawsze marzył się notariat, po-
nieważ notariusz to tzw. sędzia 
bez sporu. 

- Jakie cechy i predyspozycje 
osobowościowe, Pana zdaniem, 
powinien posiadać notariusz?

Przede wszystkim powinien 
być odpowiedzialny, sumienny, 
cierpliwy, otwarty na ludzi i ich 
problemy. 

- Mieszkańcy Gminy Zelów 
przychodzą do Pana z różnymi 
problemami i pytaniami. Z jakiej 
dziedziny prawa najwięcej jest 
spraw?

Pytania i sprawy, z którymi 
zgłaszają się Mieszkańcy, są bar-
dzo różne, począwszy od spraw 
spadkowych, majątkowych  po 
poświadczenia transakcji lub 
dokumentów. Każdy przycho-

dzi z czymś innym, ale najwięcej 
spraw  dotyczy czynności mająt-
kowych. 

- Mieszka Pan w Łodzi. Dlacze-
go akurat w Zelowie zdecydował 
się Pan otworzyć swoją pierwszą  
kancelarię?

Nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi na to pytanie. Z jednej 
strony ze względu na specyfikę 
swojego zawodu, szukałem miej-
scowości, gdzie nie ma jeszcze 
kancelarii notarialnej i popyt  na 
tego rodzaju usługi nie jest za-
spokojony. Z drugiej strony mam 
zamiłowanie do małych miejsco-
wości, które urzekają swoim uro-
kiem i specyficznym klimatem. 
Pochodzę także z małej miejsco-
wości (Sokolniki Las koło Łodzi), 
dlatego swoją karierę i życie ro-
dzinne chciałem związać z małą 
miejscowością. Zelów wybrałem 
nie przypadkowo. Zauważyłem, 
że w ostatnich latach Zelów dy-
namicznie rozwija się, powstały 

nowe inwestycje, rozbudowa-
no infrastrukturę, poprawie ule-
gła estetyka miasta, prowadzone 
są działania prorozwojowe, więc 
był to świadomy wybór miejsca 
poparty zebraną wiedzą na te-

mat gminy. Mieszkam, jak Pani 
wspomniała, w Łodzi i wiem cze-
go mi brakuje na co dzień. W ta-
kich małych miejscowościach 
czas płynie chyba trochę wolniej, 
z pewnością jest brak anonimo-
wości, co jest dla mnie wartością 
dodaną. Chciałbym stać się czę-
ścią zelowskiej społeczności.

- Krajowa Rada Notarialna  
i Izby Notarialne w Polsce orga-
nizują co roku tak zwany Dzień 
Otwarty Notariatu. Czy Miesz-
kańcy Gminy Zelów mogą liczyć 
na taki dzień nieodpłatnych po-
rad prawnych?

Z pewnością Dzień Otwarty 
Notariatu jest bardzo słuszną ini-
cjatywą. Dużo osób boi się iść do 
prawnika czy notariusza, ponie-
waż nie wie ile zapłaci za poradę 
i to chyba najbardziej odstrasza 
ludzi. Ja traktuję swoją pracę jako 
służbę i mogę zapewnić Miesz-
kańców Gminy Zelów, że bez 
wyznaczenia szczególnego dnia  
i w dowolnym czasie, każdy 
może przyjść do mnie po nieod-
płatną poradę w zakresie usług 
notarialnych. Jeżeli tylko będę 
mógł pomóc, to na pewno to 
zrobię. 

- Czy poza pracą zawodową 
ma Pan pasje, zainteresowania?

Uwielbiam sport, który pełni 
ważną rolę w moim życiu. Odkąd 
pamiętam siebie, sport zawsze 
mi towarzyszył. Uprawiałem wie-
le dyscyplin sportowych. Obec-
nie gram w siatkówkę, upra-
wiam crossfit i biegam. Co roku 
mam przyjemność reprezento-
wać Łódzką Izbę na olimpiadzie 
notarialnej w Mszanie Dolnej, na 
którą przyjeżdża kilkaset nota-
riuszy z całej Europy. Startuje też  
w spartakiadzie prawników i bio-
rę udział w innych wydarzeniach 
sportowych. Największym moim 
sukcesem było przyznanie mi na 
Balu Mistrzów Sportu tytułu „Naj-
lepszego sportowca – prawni-
ka 2011 roku”. Tytuł przyznawała 
Łódzką Izba Adwokacka. 

- Życzymy Panu wiele sa-
tysfakcji z wykonywanej pra-
cy na ziemi zelowskiej, udanych  
transakcji i spełnienia wszyst-
kich zamierzeń zarówno w życiu 
osobistym jak i zawodowym.

wywiady
notariusZ w Zelowie

Od 14 września w Zelowie na Placu Dąbrowskiego (w byłej siedzibie Banku Nordea) powstała kancelaria notarialna. Z jej właści-
cielem notariuszem Michałem Karlikowskim rozmawia Olena Krawczuk-Chojnacka, redaktor naczelna Informatora Zelowskiego  
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burmistrZ inFormuje

Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

burmistrZ Zelowa ursZula świercZyńska prZyjmuje miesZkańców  
codZiennie w GodZinach pracy urZędu miejskieGo

tak Zmienia się Gmina Zelów
Pomimo braku dostępności dotychczas środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020,  

w Gminie Zelów prowadzone są kolejne zadania inwestycyjne wynikające zarówno z Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej, jak i z budżetu Gminy Zelów na 2015 rok. W ostatnich miesiącach, na drogach gminnych powstało 

wiele nowych nawierzchni zarówno asfaltowych jak i emulsyjno-grysowych

Remonty dróg gminnych 
Bujny Szlacheckie – Kociszew, 
Pszczółki, Łobudzice - Sromutka

Nową nawierzchnię asfaltową ma 
droga gminna Bujny Szlacheckie - 
Kociszew. Na ok. 3 
km od-

cinku drogi utwardzono klińcem ka-
miennym pobocza, odmulono przy-
drożne rowy oraz ułożono dywanik 
z asfaltobetonu. Wartość zadania wy-
niosła 511 372,39 zł. Wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów ERBEDIM Sp. z o.o. z Piotrkowa 
Tryb. 

Kolejna droga gminna, tym ra-
zem w Pszczółkach, jest w trakcie 
prac remontowych. Po wyprofi-
lowaniu i uzupełnieniu istniejącej 
podbudowy tłuczniem dolomito-
wym na odcinku ok. 440 mb, po-
łożony będzie asfalt. Umowny ter-
min zakończenia prac to koniec 
listopada. Wartość inwestycji wy-

niesie 150 000 zł. W ramach  
 

 

zadania zostaną także oczyszczo-
ne przydrożne rowy. Wykonawcą 
jest firma  DROMAK Spółka z o.o. 

Na podobne zadanie zosta-
ła podpisana umowa dotycząca 
odcinka drogi Łobudzice – Sro-
mutka. Długość remontowanego 
odcinka wyniesie 1040 mb. Wy-
konawcą jest firma DROMAK Spół-
ka z o.o. Wartość robót wyniesie 
220.881,43 zł.

Chodnik na ul. Wąskiej po na-
prawie

W listopadzie na ul. Wąskiej 
zakończył się remont chodnika 
o długości 230 mb. Zakres ro-
bót obejmował m.in.: wymianę 
istniejących krawężników na 
nowe, wymianę nawierzchni  
z płyt chodnikowych na kostkę 
wibroprasowaną o gr.8 cm na 
podsypce piaskowo cemento-
wej, a na wjazdach na podbu-

dowie tłuczniowej. War-
tość prac wyniosła 112 

087,70 zł. Wykonawcą 
było P.P.H.U. SANEL, 
Zdzisław Krupa, Ja-

nusz Zaniewicz 
Sp. j. z Bełchato-

wa. 

Utwardzenie placu przy SPZOZ
Na ul. Żeromskiego przy Sa-

modzielnym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej utwar-
dzono i zagospodarowano działkę  
o powierzchni ok. 370 m². W efek-
cie przeprowadzonych prac, po-
wstało miejsce, które nie tylko po-
prawia estetykę miasta, ale służy 
Mieszkańcom. Działkę utwardzo-
no płytami ażurowymi, betono-
wymi na podbudowie z kruszyw 
łamanych, a teren wokół działki 
zagospodarowano poprzez nasa-
dzenia krzewów i wykonanie za-
sypki z kory ozdobnej. 

Adaptacja pomieszczeń  
w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Walewicach

W Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Walewicach trwa-
ją prace remontowe polegające 
na wykonaniu posadzek z wy-
kończeniem paneli podłogo-
wych i płytek ceramicznych, tyn-
ków, sufitów, robót malarskich, 
remontu instalacji elektrycznych 
i grzewczych oraz wymiana sto-
larki drzwiowej. Łączna wartość 
robót oszacowana jest na ponad 
70 000 zł. Zadanie sfinansowane 
zostanie w ramach dotacji z re-
zerwy celowej budżetu państwa.  
Wykonawcą jest P.P.H.U. SANEL, 
Zdzisław Krupa, Janusz Zanie-
wicz, Sp. j. z Bełchatowa. Umow-
ny termin zakończenia – 4 grud-
nia br. 
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podatki na 2016 rok beZ podwyŻek
Podczas XII sesji Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 17 listopada 2015 r. podjęto  uchwały dotyczące m.in. wysokości stawek podatkowych na 2016 rok.  
Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska przedstawiając radnym projekt uchwały zaproponowała pozostawić stawki podatkowe na 2016 rok na tym 
samym poziomie. Wyjątek stanowią 3 stawki podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości, które ulegają obniżeniu o 1,2%  proporcjonalnie do 

wskaźnika cen towarów i usług. Pozostałe stawki podatków i opłat lokalnych pozostają BEZ ZMIAN.
Poniższa tabela przedstawia obowiązujące i uchwalone na 2016 rok stawki podatków i opłat lokalnych

ceny wody i ścieków beZ Zmian

 
 

 
           Wyszczególnienie 

Według 
taryfy (netto 
w zł) 

Dopłaty 
gminy 
(netto w zł) 

Do zapłaty przez odbiorcę 
 
netto w zł 

 
brutto w zł 

Woda za 1m3 
Gospodarstwa domowe (cele 
socjalno – bytowe) 

3,77 0,40 3,27 3,53 

Pozostali odbiorcy (cele produkcji 
żywności i farmaceutyczne) 

4,24 0,40 3,74 4,04 

Pozostali odbiorcy (cele produkcji 
i pozostałe) 

4,35 - 4,35 4,70 

Ścieki za 1m3 
Gospodarstwa domowe (cele 
socjalno bytowe), pozostali 
odbiorcy (cele produkcji żywności 
i farmaceutyczne) 

 
9,11 

 
2,41 

 
6,37 

 
6,88 

Pozostali odbiorcy (cele produkcji 
i pozostałe) 

9,11 - 9,11 9,84 

Opłata abonamentowa miesięczna 
Odbiorcy pobierający wodę na 
cele socjalno – bytowe rozliczani 
wg wodomierza co 3 miesiące 
(tereny wiejskie)  

 
3,99 

 
- 

 
3,99 

 
4,31 

Odbiorcy pobierający wodę na 
cele socjalno – bytowe i 
odprowadzający ścieki bytowe 
rozliczani wg wodomierza co 3 
miesiące (tereny wiejskie) 

 
4,42 

 
- 

 
4,42 

 
4,77 

Odbiorcy pobierający wodę na 
cele socjalno – bytowe i 
odprowadzający ścieki bytowe 
rozliczani co 2 miesiące ( miasto)  

 
5,40 

 
- 

 
5,40 

 
5,83 

Odbiorcy odprowadzający ścieki 
socjalno – bytowe rozliczani wg 
wodomierza co 2 miesiące 
(miasto) 

 
3,37 

 
- 

 
3,37 

 
3,64 
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edukacja
nowe oGródki dydaktycZne

„Ogród Małych Odkrywców” 
– to nazwa ogródka utworzone-
go przy Przedszkolu Samorządo-
wym nr 4 w Zelowie, w którym 
Mali Odkrywcy poznają świat oraz 
samych siebie, odkrywają swoje 
największe zalety, wzrastają w at-
mosferze radości i tolerancji oraz 
uczą się odpowiednich zacho-
wań w stosunku do przyrody i sie-
bie. „Ogród Małych Odkrywców” 
jest miejscem wielozmysłowe-
go poznawania przyrody, kształ-
towania postawy ,,przedszkolaka 
- przyjaciela przyrody”, doświad-
czeń, obserwacji i eksperymen-
tów, uwrażliwiającym na piękno  
i tajemnice otaczającego nas 
świata przyrody. Samodzielne od-
krywanie świata to największa ra-
dość dla dziecka, dlatego ogród 
został podzielony tematycznie na 
10 krain: Małe Alpinarium, Labo-
ratorium pod Chmurką, Mały Ar-
cheolog, Ostoja dla Ptaków, Raj 
dla Motyli, Ogród dla Owadów, 
Obserwatorium,  Kraina Kolo-
rów, Kraina Zapachów, Grząd-
ka dla Dzieci. Uroczyste otwarcie 
ogródka w obecności rodziców  

i zaproszonych gości, w tym przed-
stawicieli władz samorządowych 
Gminy Zelów i WFOŚiGW odbyło 
się podczas święta pasowania na 
przedszkolaka – przyjaciela przy-
rody w dniu 27 października. Cał-
kowity koszt projektu – 47 583 zł, 
z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi 
– 34 968 zł, udział własny 12 615 
zł. Ciekawostką jest to, że zelowski 
projekt „Ogród Małych Odkryw-
ców” został uznany za najlepszy  
w IV edycji konkursu pn. „Utworze-
nie ogródków dydaktycznych przy 
szkołach i przedszkolach”.

Szkoła Podstawowa nr 2 na-
zwała swój ogródek dydaktycz-
ny „Przyrodnicze obserwato-
rium”, gdzie uczniowie mogą 
kształcić się, przeprowadzać pro-
ste badania i doświadczenia oraz 
w praktyce wykorzystywać swoją 
wiedzę.  W ogrodzie utworzono 
kompozycje rabat roślinnych za-
wierających gatunki drzew i krze-
wów liściastych, iglastych oraz ro-
ślin zielonych. Na rabatach rosną 
przede wszystkim rośliny zielne  
i krzewy kwitnące wabiące owady. 
Między roślinami  ustawiono do-

mek dla owadów pożytecznych  
w ogrodzie takich jak: murarka 
ogrodowa, biedronki, złotooki, 
którego zadaniem jest uzmysło-
wienie  uczniom  olbrzymiej roli 
owadów w przyrodzie, ich zna-
czenie dla życia i gospodarki  
człowieka. Kolejnym elementem 
wyposażenia ogrodu jest klat-
ka meteorologiczna zawierająca 
podstawowe urządzenia do po-
miarów pogodowych. Uczniowie 
mogą prowadzić  samodzielnie 
obserwacje zmian zachodzących 
w pogodzie i przyrodzie oraz  
utrwalać wiadomości zdobyte 
w czasie lekcji. W centrum ogro-
du znajduje się „róża kierunków”, 
która jest zorientowana zgodnie 
z kierunkami stron świata. Utwo-
rzenie tej pomocy dydaktycz-
nej umożliwia uczniom utrwa-

lanie nazw kierunków, orientacji 
w przestrzeni, określania położe-
nia obiektów na powierzchni Zie-
mi oraz świadome poruszanie się 
między nimi. Zagospodarowana 
przestrzeń została wyposażona w 
ławki, które pozwalają na prowa-
dzenie zajęć edukacyjnych oraz 
odpoczynek uczniów wśród zie-
leni w czasie przerw śródlekcyj-
nych. Oficjalne otwarcie „Przyrod-
niczego obserwatorium” odbyło 
się 30 października, a symbolicz-
nego przecięcia wstęgi dokonali: 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska, Zastępca Prezesa Zarzą-
du WFOŚiGW w Łodzi Andrzej 
Czapla, Dyrektor Szkoły Anna 
Bodnar i jedna z uczennic. . Cał-
kowity koszt projektu – 41 161 zł, 
z czego dotacja WFOŚiGW 31 455 
zł, udział własny 9 706 zł.

Przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 2 powstały nowe ogródki dydaktyczne współfinansowane z Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i budżetu Gminy Zelów

ciekawe konkursy, naGrody, stypendia…

Pierwszy z nich to plastycz-
ny pod nazwą „Barwy jesieni”, 
do którego zaproszone zosta-
ły dzieci uczestniczące w letnim 
projekcie „Wakacje ze sztuką”.  
Laureaci konkursu otrzymają na-
grody rzeczowe, a dwie wybit-
nie uzdolnione plastycznie oso-

by otrzymają stypendia. Drugi 
konkurs polegający na przed-
stawieniu scenariusza „Na naj-
ciekawszą inicjatywę artystycz-
ną realizowaną w przestrzeni 
miejskiej” - przedsięwzięcia ar-
tystyczno-kulturalnego skiero-
wanego dla dzieci i młodzieży  

z terenu miasta i gminy,  został 
rozstrzygnięty. Spośród 5 złożo-
nych scenariuszy jury wyłoniło 
najciekawszy, który otrzymał na-
grodę pieniężną w wys. 800 zł 
z przeznaczeniem na jego reali-
zację. Najciekawszym okazał się 
projekt „Bądź kreatywny”, które-

go  autorem jest Stowarzysze-
nie Czechów w Polsce z siedzibą  
w Zelowie. Projekt realizowany 
będzie w maju 2016 r. Nagro-
dy dla laureatów powyższych 
konkursów ufundowane zosta-
ły przez Fundację „Wyciągamy 
Dzieci z Bramy”.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  im. A. Mickiewicza w Zelowie wraz z Fundacją „Wyciągamy Dzieci z Bramy” z siedzibą w Piotrkowie Trybu-
nalskim przystąpiła do realizacji dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy do lat 14. Do rozdania są nagrody oraz stypendia
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Grant na lepsZy start

W Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie powstała nowa świetlica, która jest kolorowym i  przyjaznym miejscem dla dzieci

Stowarzyszenie Edukacyjne 
działające przy Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie pozyskało do-
finansowanie w wys. 5 000 zł w ra-
mach konkursu „Grant na lepszy 
start” z Centrum Promocji i Rozwo-
ju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z 
Łodzi, na utworzenie i wyposaże-
nie małej świetlicy dla dzieci. Pełni 
ona rolę centrum administracyjno-

-biurowego dla stowarzyszenia, ale 
przede wszystkim jest przystoso-
wana do prowadzenia zajęć świe-
tlicowych dla uczniów szkoły. W ra-
mach dofinansowania, do świetlicy 
został zakupiony sprzęt kompute-
rowy i drukarka. Oficjalne otwarcie 
nastąpiło 20 października - w dniu 
ślubowania pierwszaków. Przecię-
cia wstęgi w asyście uczniów szkoły 

dokonali: Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska Dyrektor Szkoły Jan 
Kozłowski i Prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Dominik Szajbler. 

Stowarzyszenie Edukacyjne 
działa od 2014 roku, jest wspól-
ną inicjatywą rodziców, nauczy-
cieli, absolwentów i sympatyków 
Czwórki. Pozyskane dofinansowa-
nie ze środków zewnętrznych, jest 

pierwszym wymiernym efektem, 
ale jak mówi  Prezes Szajbler, to 
dofinansowanie choć na miarę po-
trzeb skromne, jest pierwszą jaskół-
ką w obszarze pozyskania środków 
zewnętrznych na cele statutowe 
Stowarzyszenia. Następne konkur-
sy, w których z pewnością będziemy 
uczestniczyć, przyniosą sumy przy-
najmniej pięciocyfrowe. 

ksiąŻki nasZych marZeń

Głównym celem programu 
jest wspieranie organów pro-
wadzących szkoły podstawo-
we w zakresie rozwijania kom-
petencji czytelniczych uczniów 
i indywidualnych zainteresowań 
poprzez promowanie czytel-
nictwa oraz wyrabianie i pogłę-
bianie nawyku czytania. Gmina 
Zelów jest organem prowadzą-
cym dla 5 szkół podstawowych: 
Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 

w Zelowie, Szkoły Podstawowej 
w Bujnach Szlacheckich, Szko-
ły Podstawowej w Kociszewie  
i Szkoły Podstawowej w Wygieł-
zowie. Szkoły miejskie na realiza-
cje programu otrzymają po 2170 
zł, szkoły wiejskie po 1 300 zł. Przy-
znane dofinansowanie zosta-
nie przeznaczone na doposaże-
nie bibliotek szkolnych w książki  
o tematyce bliskiej współcze-
snym doświadczeniom uczniów 

w poznawaniu i rozumieniu ota-
czającego świata, a dodatkowo 
urozmaici realizację programów 

nauczania poprzez zapewnienie 
uczniom atrakcyjnej oferty lekcji 
bibliotecznych. 

8 240 złotych – to kwota dotacji dla Gminy Zelów przyznanej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”

dary dla Zelowskiej biblioteki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-

ny im. A Mickiewicza w Zelowie 
otrzymała od wydawnictwa „Amber” 
z Warszawy nowe książki, wśród któ-
rych znalazły się ciekawe powieści 
psychologiczne, obyczajowe i sen-
sacyjne. Oddział dla Dzieci otrzymał 
także nieodpłatnie książki,  a także 

mnóstwo kolorowych gadżetów,  
w tym piłki, układanki, puzzle i kolo-
rowanki  dla najmłodszych czytelni-
ków. Tym wspaniałym fundatorem 
było Centrum Edukacyjno-Szkole-
niowe „Cosinus” z Zabrza. W imieniu 
czytelników składamy darczyńcom 
serdeczne podziękowania.
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  i miejsce w policyjnej akademii beZpiecZeństwa

Powiatowe eliminacje Turnie-
ju Sprawności Fizycznej oraz Wie-
dzy o Bezpieczeństwie pn. „Poli-
cyjna Akademia Bezpieczeństwa” 
zakończyły się zwycięstwem dla 
Gminy Zelów.  W szranki stanę-
ło siedemnaście dwuosobowych 
drużyn złożonych z uczniów oboj-
ga płci z drugich klas szkół podsta-
wowych. Gminę Zelów reprezen-
towali: Sylwia Morek i Szymon 
Gwizdała. W dniu 13 października 
w bełchatowskiej hali widowisko-
wo-sportowej zespoły zmagały 
się w części teoretycznej z piętna-
stoma pytaniami testowymi, na-

tomiast w części sprawnościowej 
pokonywały tor przeszkód na czas. 
Turniej został przygotowany przez 
policjantów z Komendy Powiato-
wej Policji w Bełchatowie, a Ho-
norowym Patronem imprezy był 
Starosta Bełchatowski Waldemar 
Wyczachowski.

W przerwie zmagań konkurso-
wych uczestnicy rywalizacji oraz 
licznie przybyli kibice poznawali 
zasady udzielania pomocy przed 
medycznej, zademonstrowane 
przez ratowniczki medyczne ze 
Sztabu Ratownictwa w Bełchato-
wie.

       Zwycięstwo w tegorocznych eliminacjach powiatowych oraz zaszczyt reprezentowania powiatu bełchatowskiego w finale wojewódzkim  
wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie

w bujnach sZlacheckich dZiałają lokalnie 

Szkoła Podstawowa im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Bujnach 
Szlacheckich realizuje projekt 
„Bezpieczni rowerzyści to nasza 
wspólna sprawa”. W ramach pro-
jektu prowadzone są zajęcia do-
tyczące kształtowania właściwych  
zachowań pieszych i rowerzy-
stów na drodze, zarówno u dzieci 
jak i dorosłych uczestników ruchu 
drogowego. Głównym celem jest 
utworzenie mobilnego miastecz-
ka ruchu drogowego, z którego 
będą mogli korzystać uczniowie  
i wszyscy mieszkańcy okolicy. 

We wrześniu i październiku zo-
stały podjęte następujące działania:

1. POCZĄTKI REALIZACJI PRO-
JEKTU... – przygotowanie terenu, 
na którym rozkładane będzie mo-
bilne miasteczko ruchu drogowe-
go  i założenie kostki brukowej.

2. PROWADZENIE AKCJI PRO-
MOCYJNEJ WŚRÓD MIESZKAŃ-
CÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 
– uczniowie szkoły rozprowadzili 
wśród lokalnej społeczności ulot-
ki promujące projekt i zaprosili 
mieszkańców  na praktyczne zaję-
cia w miasteczku.

3. EDUKACJA KOMUNIKACYJNA 

UCZNIÓW SZKOŁY – zajęcia teore-
tyczne w miasteczku ruchu drogo-
wego ukierunkowane na przypo-
mnienie podstawowych przepisów 
dotyczących ruchu pieszych oraz 
przypomnienie znaczenia znaków 
drogowych regulujących zarówno 
ruch pieszych jak i rowerzystów. 

4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODO-
WISKIEM LOKALNYM - ZORGANI-
ZOWANIE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW, 
ICH RODZICÓW I MIESZKAŃCÓW 
OKOLICZNYCH WIOSEK mających 
na celu poszerzanie znajomości 
przepisów ruchu drogowego oraz 
praktyczne szkolenie umiejętności 
jazdy rowerami w warunkach zbli-
żonych do rzeczywistego ruchu 
drogowego. Uczniowie, ich rodzi-
ce oraz mieszkańcy okolicznych 
wiosek przypomnieli sobie pod-
stawowe przepisy dotyczące ru-
chu pieszych i rowerzystów oraz 
mieli możliwość praktycznego 
przećwiczenia tej wiedzy w Mobil-
nym Miasteczku Ruchu Drogowe-
go. Aby poprawić bezpieczeństwo 
pieszych na drogach, uczniowie 
wręczyli wszystkim zebranym - 
dzieciom i dorosłym - elementy 
odblaskowe.

5. SPOTKANIE Z FUNKCJO-
NARIUSZAMI POWIATOWEJ KO-
MENDY POLICJI W BEŁCHATOWIE 
- SZKOLENIE DLA DZIECI Z PRZEPI-
SÓW RUCHU DROGOWEGO.

Podczas realizacji projektu „BEZ-
PIECZNI ROWERZYŚCI TO NASZA 
WSPÓLNA SPRAWA” ogromny 
nacisk kładziony jest na właści-
we przygotowanie dzieci do bez-
piecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym zarówno jako pieszych 

jak i rowerzystów. Funkcjonariusze 
Powiatowej Komendy Policji - sek-
cja Ruchu Drogowego przepro-
wadzili dla uczniów  naszej szko-
ły szkolenie z przepisów ruchu 
drogowego w zakresie ruchu pie-
szych - dla młodszych dzieci oraz 
ruchu rowerzystów - dla  dzieci 
starszych. Podczas spotkania poli-
cjanci korzystali z zestawu znaków 
drogowych zakupionego z grantu 
„Działaj Lokalnie 2015”.

stypendia sZkolne dla 375 ucZniów
375 uczniów z terenu Gminy Ze-

lów skorzysta jeszcze w tym roku  
z pomocy materialnej w ramach 
stypendiów szkolnych. Decyzją Wo-
jewody Łódzkiego z dnia 21 paź-

dziernika, Gmina Zelów otrzyma-
ła dotację celową przeznaczoną na 
dofinansowanie świadczeń pomo-
cy materialnej o charakterze socjal-
nym w kwocie 167 916 zł.  Stypen-

dium szkolne będzie realizowane 
za pomocą formularzy zamówień 
(bezgotówkowo) lub na podsta-
wie faktur i rachunków imiennych 
w formie refundacji wydatków po-

niesionych na cele edukacyjne. Sty-
pendium szkolne będzie można 
rozliczyć w terminie od 19 listopada 
do 2 grudnia 2015 r. Wypłata nastąpi 
w dniach 15-16 grudnia 2015 r.
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wesoła meta ZieloneGo sZlaku

W Łódzkim Domu Kultury wy-
sypał się wielki worek z nagro-
dami dla ponad stu uczestników 
tegorocznej „Kolorowej Lokomo-
tywy”. Dzieci  otrzymały marko-
we plecaki, wartościowe albumy 
przyrodnicze i krajoznawcze oraz 
akcesoria komputerowe. W trwa-
jącym od lipca do września pro-
jekcie wzięło udział ponad tysiąc 
dzieci w wieku 7 - 12 lat z trzyna-
stu miejscowości naszego regio-
nu, w tym osiemdziesięcioosobo-
wa grupa z Zelowa, rekrutująca 
się z uczestników zajęć artystycz-
nych Domu Kultury i uczniów ze-
lowskich szkół podstawowych. 
Uczestnicy projektu poznawali 
ciekawe przyrodniczo i atrakcyj-
ne turystycznie miejsca, zwiedza-
jąc parki krajobrazowe naszego 
województwa. Pogłębiali wiedzę 
ekologiczną. Rozwijali zaintereso-
wania artystyczne uczestnicząc w 

warsztatach fotograficznych, ma-
larstwa plenerowego oraz ręko-
dzieła i sztuki ludowej. Zdobyte 
umiejętności zaprezentowali bio-
rąc udział w czterech konkursach 
ogłoszonych w ramach projektu. 
Uczestnikom z Zelowa przyznano 
jedną nagrodę i dziesięć wyróż-
nień. Rozstrzygnięcie konkursów 
i wręczenie nagród odbyło się 17 
października br. w Łódzkim Domu 
Kultury podczas uroczystego fina-
łu projektu. Radość dzieciom spra-
wiły  nie tylko atrakcyjne nagrody, 
ale również wesołe animacje  oraz 
ciekawe i zabawne przedstawie-
nie teatralne.

Dzieci z Zelowa zgłosiły ponad 
70 prac konkursowych. III nagro-
dę w konkursie rękodzieła i sztuki 
ludowej otrzymała Anna Nowic-
ka uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Zelowie, wyróżniono: Mar-
tynę Chęcińską, Karolinę Piorun 

i Sylwię Strucką. W konkursie pla-
stycznym wyróżniono prace Marty 
Wojciechowskiej, Marii Wolskiej, 
Julii Ścieszko  i Emilii Błoch. W kon-
kursie fotograficznym wyróżnienia 
otrzymały: Zofia Berbelska, Pauli-
na Piorun i Weronika Kazimierska.

Osobom, które chciałyby wrócić 
wspomnieniami do przygody na 

zielonym szlaku, lub podzielić się 
wrażeniami z bliskimi czy kolega-
mi polecamy uruchomioną przez 
organizatorów projektu Interak-
tywną Platformę Multimedialną  
z eko-trasami projektu i zdjęcia-
mi z wakacyjnych warsztatów do-
stępną na stronie www.kolorowa-
lokomotywa.ldk.lodz.pl.

Finał projektu ekologiczno-artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego „Kolorowa lokomotywa na zielonym szlaku”

Zelowska druŻyna najlepsZa w kosZykówce
Gimnazjum w Łobudzicach 

było gospodarzem tegorocz-
nych Wojewódzkich Zawodów 
Zrzeszenia LZS  w koszyków-
ce mężczyzn. Do finału z grup 
eliminacyjnych zakwalifikowa-
ły się 3 drużyny: ULKS „Grab-Ko-
rab” Szydłów z powiatu piotr-
kowskiego, ULKS Działoszyn  
z powiatu pajęczańskiego oraz 
drużyna MG LKS Zelów repre-
zentująca powiat bełchatow-

ski. Zwyciężyła drużyna go-
spodarzy w składzie: Tomasz 
Pietruszewski, Sergiusz Micha-
lak, Tomasz Tokarczyk, Piotr To-
karczyk, Stanisław Kutasko, Ja-
rosław Przydryga, Rafał Gral. 
Organizatorami zawodów byli: 
Urząd Marszałkowski w Łodzi, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS  
w w Łodzi, Powiatowe Zrzesze-
nie LZS w Bełchatowie i MG LKS 
w Zelowie. 

wrak race centrum – niecodZienne widowisko
II edycja Wrak Race Centrum 

w Zelowie przy ulicy Piotrkow-
skiej zgromadziła 27 miłośników 
wyścigów z całej Polski. Pomimo 
niesprzyjającej pogody, nieco-
dzienne widowisko przyciągnę-
ło wielu widzów. Na błotnistym 
torze walczyli dzielnie o Puchar 
Burmistrza Zelowa. Nie obyło się 
oczywiście bez usterek czy szyb-
kich napraw podczas przerw, ale 
taki jest urok tej imprezy. Na wy-
ścigu odbyły się cztery rundy po 
20 minut, dwa półfinały i finał, do 
którego zakwalifikowało się 8 ze-
społów. W finale zawodnicy ści-
gali się po 15 minut. Wygrywał 
oczywiście ten zespół, który zro-
bi jak najwięcej okrążeń. 

Miejsca na podium zajęły na-
stępujące zespoły:

I miejsce „Bad Brothers” – To-

masz Leśkiewicz
II miejsce „Farmer Team” – Woj-

ciech Rechciński
III miejsce „Gabrysia Team” – 

Marek Kawczyński
Na wyścigu Wrak Race Cen-

trum zostały wyróżnione oraz 
nagrodzone inne załogi:

Najlepsza załoga kobieca: „Ko-
wal” – Ewa Stępnik

Widowiskowa jazda: „Turbo 
Doładowane” – Donata Leśkie-
wicz 

Najlepsza stylizacja auta: „Sza-
ry Lopez” – Łukasz Kwiatkowski

„Trząsu”- Rafał Kośny
„Merc Braders” – Michał Sać
Organizatorzy zapowiadają, że 

w przyszłym roku odbędą się ko-
lejne edycje, ponieważ impreza 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem.
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