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tel. 44 635-15-35  /  fax. 44 634-13-412 INWESTYCJE GMINNE

Telefon alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja Zelów 997
Dyżurny 44 634 13 77
Komendant 44 634 12 83
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

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

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

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

INWESTYCJE

Trwają prace przy rozbudowie, 
przebudowie i termomoderniza-
cji świetlicy wiejskiej w Pożdże-
nicach. 6 listopada 2014 r. została 
podpisana umowa z  wykonaw-
cą, tj. P.P.H.U. SANEL sp. jawna. 
W ramach realizowanej inwestycji 
zostaną przeprowadzone nastę-
pujące prace:

- rozbudowa budynków o szat-
nię, wiatrołap i magazyn,

- przebudowa pomieszczeń na 

zaplecze kuchni, toaletę i kotłow-
nię,

- docieplenie budynków, 
- wykonywanie pokryć i kon-

strukcji dachowych,
- wykonanie robót elewacyj-

nych,
- wykonanie wewnętrznej in-

stalacji centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjnej oraz elek-
trycznej.

Roboty rozpoczęto 17 listopa-

da 2014 r. Do tej pory prace, dzięki 
sprzyjającej pogodzie,  przebiega-
ją bez żadnych zakłóceń, zgod-
nie z zaplanowanym harmono-
gramem. Obecnie trwają prace 
ogólnobudowlane związane z wy-
konaniem wewnętrznych insta-
lacji c.o., wodno-kanalizacyjnych, 
elektrycznych, prac wykończenio-
wych dachu oraz docieplenia fun-
damentów i  ścian zewnętrznych. 
Zakończenie prac zaplanowano 

na 30.09.2015 r.
Całkowite koszty realizacji zada-

nia to 550.917,20 zł brutto.
Świetlica  posłuży jako miejsce 

spotkań mieszkańców sołectwa 
oraz umożliwi organizację różne-
go rodzaju imprez okolicznościo-
wych. Remont świetlicy przyczy-
ni się do wzrostu atrakcyjności wsi 
oraz umożliwi integrację społecz-
ności lokalnej i uczestnictwo w ży-
ciu społeczno-kulturalnym.

ROBOTY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POŻDŻENICACH TRWAJĄ
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DZIEŃ KOBIET W DOMU KULTURY W ZELOWIE  

Z okazji Dnia Kobiet 7 mar-
ca w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Zelowie odbyła się 
uroczystość adresowana do 
Mieszkanek Gminy Zelów. To 
wyjątkowe wydarzenie było 
doskonałą okazją nie tylko do 

złożenia Paniom życzeń i po-
dziękowań, ale także do inte-
gracji i wymiany doświadczeń 
miejscowej społeczności.

O jego wymiar artystycz-
ny zadbali: zespół „Zelowiacy”,  

„Za miedzą” i kapela podwór-
kowa „Nasza”, którzy zaprezen-
towali przybyłym bogaty re-
pertuar.

W tym szczególnym dniu na 
ręce Pań skierowano wiele cie-
płych słów. Nie zabrakło także 

życzeń i kwiatów od przedsta-
wicieli władz samorządowych. 
Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów
w Zelowie we współpracy
z Domem Kultury w Zelowie.

WYDARZENIA

STYPENDIA GMINY ZELÓW PRZYZNANO
Podczas sesji Rady Miejskiej

w Zelowie w dniu 4 lutego odby-
ło się uroczyste wręczenie listów 
gratulacyjnych stypendystom
im. Jana Pawła II. 

W tej edycji Komisja Stypen-
dialna przyznała pomoc material-
ną dla 12 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i 12 studentów 
(maturzystów). Stypendia zosta-
ły przyznane na okres styczeń 
- czerwiec 2015 r. w wysoko-
ści: 125,00 zł/m-c dla ucznia oraz
w wysokości 250,00 zł/m-c dla 
studenta. Komisja oceniała wnio-
ski metodą punktową. Stypendia 

otrzymali uczniowie, którzy zdo-
byli minimum 50,20 pkt., nato-
miast studenci musieli zdobyć mi-
nimum 45,80 pkt. 

Listy gratulacyjne oraz gadże-
ty promocyjne Gminy Zelów wrę-
czyła Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska z Przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Zelowie Agniesz-
ką First. 

Nowy nabór wniosków o przy-
znanie stypendiów im. Jana Paw-
ła II na okres IX – XII  dla uczniów 
oraz  X – XII  dla studentów (ma-
turzystów) odbędzie się w dniach
1 - 31 sierpnia br.

„ZABAWKI Z TAMTYCH LAT”
W miesiącu marcu w Bibliotece 

w Zelowie można było obejrzeć nie-
zwykle interesującą wystawę zaba-
wek z dawnych lat, którymi bawili się 
rodzice i dziadkowie.. 

Wystawa cieszyła się dużym zain-
teresowaniem zarówno wśród dzie-

ci, dla których była to podróż do od-
ległych czasów jak i dorosłych, którzy 
mogli przenieść się, choć na chwilę 
do czasów swojego dzieciństwa.

Eksponaty na wystawę wypoży-
czone zostały ze zbiorów mieszkań-
ców Gminy Zelów.
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” W ZELOWIE
Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-

nierzy Wyklętych” uchwalony 
ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. 
przez Sejm RP obchodzony jest 
1 marca.  28 lutego w Domu Kul-
tury w Zelowie z tej okazji odbył 
się program artystyczny „Moje 
miejsce na Ziemi” w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum im. Janusza 
Kusocińskiego w Łobudzicach.

W ramach obchodów 1 mar-
ca o godzinie 10:30 w kościele 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 

w Zelowie odprawiona zosta-
ła msza święta w intencji Ojczy-
zny. Po mszy świętej delegacja 
władz samorządowych, przed-
stawiciele zelowskich organizacji 
i szkół złożyli kwiaty pod  tablicą 
pamiątkową przy kościele. Naro-
dowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” jest wyrazem hołdu 
dla żołnierzy za męstwo, posta-
wę patriotyczną i przywiązania 
do tradycji niepodległościowych 
oraz za krew przelaną w obronie
Ojczyzny.

JUBILEUSZ 25-LECIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4
Dnia 29 stycznia 2015 roku 

Przedszkole Samorządowe nr 4 
w Zelowie świętowało jubileusz 
25-lecia placówki. W uroczystości 
wzięło udział wielu gości, a wśród 
nich: Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska, Sekretarz Miasta 
Agnieszka Mysłowska, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Zelowie 
Agnieszka First, Przewodniczący 
Komisji Oświaty Rady Miejskiej 
w Zelowie Michał Stańka, dyrek-
torzy i przedstawiciele placówek 
oswiatowych z terenu Gminy Ze-
lów, Rada Rodziców, a także ab-

solwenci przedszkola.
Rozpoczynając uroczystość 

dyrektor Marzenna Tokarczyk, 
serdecznie powitała zaproszo-
nych gości.

Potem były życzenia składane 
przez gości na ręce Pani Dyrek-
tor dla pracowników, dzieci i ro-
dziców.

Następnie, w krótkim progra-
mie artystycznym zaprezentowa-
ły się kolejno: Skrzaty, Biedronki
i Ekoludki. Dzieci za swe występy 
dostały wielkie brawa oraz kolo-
rowe baloniki.

Były też prezenty urodzinowe 
dla przedszkola, m.in.: książki, gry 
i układanki.

Jubileusz był też dobrą okazją 
do  zorganizowania i wspomnie-
nia o konkursach:

• „W świecie bajek Jana Brze-
chwy”- rodzinny konkurs pla-
styczno- techniczny,

•  „Postacie bajek Jana Brze-
chwy”- indywidualny  konkurs 
plastyczny dla dzieci 4-6 letnich.

Nagrody indywidualne dla 
uczestników, zostały wręczone 
podczas Jubileuszowego Balu 

Karnawałowego w dniu 30 stycz-
nia 2015 r.

Zaproszeni goście zwiedza-
li przedszkole, zapoznawali się
z dorobkiem placówki, jego osią-
gnięciami, oglądając i wpisując 
się do kroniki przedszkolnej.

Był tort urodzinowy, prezenty
i dużo pięknych, ciepłych życzeń. 
Spotkanie przebiegało w ser-
decznej atmosferze. Na pamiąt-
kę tego sympatycznego spotka-
nia wszyscy zaproszeni goście, 
otrzymali jubileuszowe upomin-
ki.

KAPITAN WACŁAW GIERMER - BOHATER DYWIZJONU 303
Jeszcze do końca marca moż-

na oglądać wystawę poświęconą 
Wacławowi Giermerowi, bohate-
rowi dywizjonu 303. Na wystawę 
składają się pamiątki i zdjęcia.

Kapitan Wacław Giermer uro-
dził się we wsi Weronika pod 
Zelowem w 1916 r. Przed wy-
buchem II Wojny Światowej
w 1935 r. na ochotnika zgłosił się 
do wojska. Od wczesnej młodo-
ści fascynowało go lotnictwo 
wojskowe. Brał udział w Kampa-
nii Wrześniowej, walczył we Fran-

cji, wreszcie trafi ł do legendarne-
go dywizjonu 303. 

Jego zasługi zostały uhonoro-
wane między innymi Srebrnym 
Krzyżem Virtuti Militari i Krzy-
żem Walecznych. Po zakończe-
niu wojny nie zdecydował się 
na powrót do kraju. Obawiał się 
ówczesnych władz komunistycz-
nych. Zmarł w kwietniu 2005 r.
w Wielkiej Brytanii.

Serdecznie Zapraszamy!
Zdjęcie pochodzi ze zbioru Andrzeja Dębkowskiego
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KONCERT NOWOROCZNY W DOMU KULTURY W ZELOWIE 
30 stycznia br. odbył się

w Domu Kultury 22. Koncert No-
woroczny zorganizowany z inicja-
tywy Burmistrza Zelowa Urszuli 
Świerczyńskiej, Zarządu Fundacji 
Rozwoju Gminy Zelów i pracowni-
ków Domu Kultury w Zelowie.

Koncerty Noworoczne od lat 
cieszą się bardzo dużym zainte-

resowaniem przede wszystkim 
mieszkańców naszej gminy, ale 
także mieszkańców powiatu i wo-
jewództwa. Licznie zgromadzo-
na publiczność została powitana 
przez Burmistrza Zelowa Urszulę 
Świerczyńską oraz przez Przewod-
niczącą Rady Miejskiej Agnieszkę 
First. Wśród zaproszonych gości 

nie zabrakło wojewody łódzkiego 
Jolanty Chełmińskiej, która skiero-
wała wiele ciepłych słów pod ad-
resem mieszkańców Gminy Zelów.

W niezwykle radosny nastrój 
wprowadzili publiczność wystę-
pujący artyści: Marzena Trzebińska 
– absolwentka wydziału wokalno-
-aktorskiego Akademii Muzycznej 

w Łodzi oraz Andrzej Zagdański – 
solista Teatru Wielkiego Opery Na-
rodowej w Warszawie, którzy wy-
konali najpiękniejsze światowe 
przeboje muzyki  operowej, ope-
retkowej i musicalowej. Widzowie 
z dużym aplauzem przyjęli wyko-
nawców, dziękując im owacjami 
na stojąco.

W POGONI ZA MARZENIAMI

„KONCERT NIE TYLKO DLA PAŃ”

Jest w orkiestrach dętych jakaś 
siła... - mogli się o tym przeko-
nać wszyscy, którzy przybyli 15 
marca 2015 r. do Domu Kultury

w Zelowie na „Koncert nie tylko 
dla Pań” w wykonaniu Orkiestry 
Dętej OSP Zelów. Podczas kon-
certu można było wysłuchać 

znakomitych przebojów muzyki 
rozrywkowej.

O tym, że orkiestra dęta cieszy 
się dużą sympatią, może świad-

czyć fakt, że sala widowiskowa 
Domu Kultury w Zelowie była 
pełna melomanów.

Zelowski podróżnik, Tobiasz 
Kukieła, uczestniczył w kolejnej 
niezwykłej wyprawie motocy-
klowej. Do tej pory za kierowni-
cą swojego motocykla zwiedził 
już Bałkany, góry Kaukazu, kraje 
Azji, Stany Zjednoczone. Ale ten 

niespokojny duch nie spoczął na 
laurach. Postawił przed sobą jesz-
cze większe wyzwanie... 21 mar-
ca br. w Domu Kultury w Zelowie 
opowiadał o swojej ostatnio od-
bytej podróży do Ameryki Połu-
dniowej.

To już trzecia ważna wyprawa 
młodego podróżnika. Tym razem, 
już nie sam, lecz w towarzystwie 
swojej dziewczyny Alicji, pozna-
wał odmienne kulturowo kraje, 
pokonując  niezwykle trudne tra-
sy, nawet na wysokości powyżej 

4000 m n.p.m.
Z pasją opowiadane histo-

rie, unikalne zdjęcia, ciekawe 
prezentacje, spotkały się z du-
żym zainteresowaniem ponad 
150-osobowej grupy uczestni-
ków spotkania.
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Od 1 marca 2015 obowiązuje 
nowy wzór dowodu osobistego. 
Nowy dowód nie zawiera już in-
formacji o adresie zameldowania, 
kolorze oczu i wzroście. Nie ma też 
zeskanowanego podpisu posiada-
cza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu oso-
bistego pozostały takie same jak 
dotychczas. Natomiast fotogra-
fi a wykorzystywana w dowodzie 
osobistym jest taka sama jak ta, 
która obowiązuje w paszportach. 
Wymagana jest kolorowa fotogra-

fi a przedstawiająca osobę w po-
zycji frontalnej, bez nakrycia gło-
wy i okularów z ciemnymi szkłami, 
patrzącą na wprost z otwartymi 
oczami, nieprzesłoniętymi wło-
sami. Ponadto fotografi a powin-
na być wykonana nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed dniem złoże-
nia wniosku. Osoby ubiegające się
o dowód osobisty po 1 marca 
2015 r. zobowiązane są do do-
łączenia fotografi i, która spełnia 
w/w wymagania.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
NOWY WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód osobisty będzie waż-
ny przez 10 lat od daty wydania, 
z wyjątkiem dowodu osobiste-
go wydawanego dzieciom poni-
żej 5 roku życia, który będzie waż-
ny przez okres 5 lat. Nowością jest 

możliwość złożenia wniosku o wy-
danie dowodu osobistego w do-
wolnej gminie w kraju lub drogą 
elektroniczną. Wniosek składany 
w gminie trzeba podpisać własno-
ręcznie, ale formularz może wy-

pełnić za nas pracownik gminy w 
oparciu o nasze dane w rejestrze 
PESEL oraz informacje, które mu 
podamy. Elektroniczny wniosek
o wydanie dowodu osobistego 
trzeba uwierzytelnić podpisem 

elektronicznym weryfi kowanym 
za pomocą kwalifi kowanego cer-
tyfi katu lub profi lem zaufanym 
ePUAP. Wzór wniosku o wydanie 
dowodu osobistego również uległ 
zmianie.

WAŻNE! Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wy-
miany dokumentów. Dowody osobiste pozostają bezpłatne.

NOCNE OBSERWACJE NIEBA
Informujemy, że w obserwa-

torium astronomicznym przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 

w Zelowie będą przeprowadzane 
raz w miesiącu nocne obserwacje 
nieba dla mieszkańców Zelowa.

O dokłanych terminach akcji infor-
mować będziemy na stronie inter-
netowej www.zelow.pl w zakładce 

Obserwatorium astronomiczne.  
Szczegółowe informacje pod nu-
merem telefonu 44 634 11 70.

INFORMACJA
Na podstawie art. 43 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji  o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na śro-

dowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
z późn. zm.) oraz uchwały 
IV/12/2014 Rady Miejskiej w Ze-
lowie z dnia 19 grudnia 2014 r. 
podaję do publicznej wiadomo-
ści informację o przyjęciu Zmia-

ny miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta
i Gminy Zelów miejscowości Kolo-
nia Kociszew, Gmina Zelów.

Z treścią planu oraz uzasadnie-
niem i podsumowaniem można 

się zapoznać w Urzędzie Miejskimw 
Zelowie oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska
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ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Uprzejmie informujemy, że

w dniach 07-08.05.2015 r. na te-
renie wiejskim gminy Zelów oraz
w dniach 11–12.05.2015 r. na tere-
nie miasta Zelowa, od godziny 6.00 
rano odbędzie się odbiór odpadów 
wielkogabarytowych od właścicieli 
prywatnych posesji. Odpady będą 
odbierane sprzed posesji według 
poniższego harmonogramu.

W ramach wystawki odbierane 
będą:

• radia, telewizory, monitory oraz 
inny sprzęt RTV,

• lodówki, pralki, kuchenki, odku-
rzacze oraz inny sprzęt AGD,

• opony z samochodów osobo-
wych,

• złom metalowy – rynny, rury, bla-
chy, piece,

• dywany, wykładziny, meble,
• duże opakowania z tworzyw 

sztucznych: beczki, skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, 

płyty wiórowe, drzwi, okna,
• odpady zielone – powiązane ga-

łęzie z drzew i krzewów.

Jako odpady wielkogabarytowe 

nie są traktowane i nie będą odbie-
rane:

• odpady poremontowe i budow-
lane: gruz, płytki, cegła, kamienie, ce-
ramika sanitarna,

• odpady tekstylne: odzież, obu-
wie, tkaniny wystroju wnętrz (fi rany, 
zasłony, narzuty, koce),

• szkło w żadnej postaci,
• duże opakowania z tworzyw 

sztucznych po odpadach niebez-
piecznych: farbach, lakierach i roz-
puszczalnikach,

• odpady powstające w ramach 
prowadzonej działalności gospodar-

czej,
• odpady zawierające azbest – 

eternit.

Przypominamy, że w wyznaczo-
nym dniu wywozu, odpady powin-
ny być wystawione do najbliższej 
drogi dojazdowej już o godzinie 
6.00 rano.

W przypadku gdy wystawione 
odpady nie będą odpowiadać ro-
dzajom odpadów  wymienionym 
powyżej, Wykonawca  ma prawo 
ich nie odebrać.  

BEZPŁATNE DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZELÓW NA ROK 2015

Prawnik i  psycholog

W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Zelowie (ul. Piotrkowska 
12, tel. 44 634 10 28) Mieszkańcy Gminy Zelów 
mogą korzystać z porad prawnika i psychologa.

 

•  Prawnik przyjmuje w pierwszą i ostatnią 
środę miesiąca w godzinach 16:00-20:00.

• Psycholog w drugi i czwarty czwartek 
miesiąca w godzinach 15:30-18:30.

Osoby z problemami rodzinnymi dotyczą-
cymi m. in. przemocy w rodzinie, alkoholi-
zmu, narkomanii mają możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnej pomocy oferowanej przez:

•  Punkt Konsultacyjny dla osób z proble-
mem alkoholowym i o� ar przemocy w ro-
dzinie siedziba:  Zelów, ul. Żeromskiego 28 
(parter, pok. nr 5).

Dyżury specjalisty psychoterapii:
- piątki w godz. 16:00 - 18:00,
-  soboty w godz. 9:00 – 14:00.
Porady prawne dla klientów punktu kon-

sulatacyjnego udzielane są w każdy czwar-
tek w godz. 11:30 – 15:30.

• Punkt Profi laktyczno – Interwencyjny 
dla dzieci, młodzieży i rodziców siedziba: 
Zelów, ul. Żeromskiego 28 (parter, pok. nr 5).

Dyżury pedagoga:
- czwartki w godz. 8:00 - 11:00,
- soboty w godz. 15:00 - 18:00.

Dyżury Powiatowego
Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w udzie-
la porad w sali ślubów Urzędu Miejskiego
(ul. Żeromskiego 23, pok. 16) w następujących 
terminach:  

23 kwietnia 2015 r., godz. 11:30 - 14:30;
21 maja 2015 r., godz. 11:30 - 14:30;
25 czerwca 2015 r., godz. 11:30 - 14:30;
23 lipca 2015 r., godz. 11:30 - 14:30;
20 sierpnia 2015 r., godz. 11:30 - 14:30; 
24 września 2015 r., godz. 11:30 - 14:30;
22 października 2015 r., godz. 11:30 - 14:30;
19 listopada 2015 r., godz. 11:30 - 14:30;
17 grudnia 2015 r., godz. 11:30 - 14:30.



tel. 44 635-15-35  /  fax. 44 634-13-418 WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW



www.zelow.pl 9WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

PONOWNE WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM NR 10
Informujemy, że Wojewoda 

Łódzki Zarządzeniem nr 34/2015 
z dnia 12 lutego 2015 r. zarządził 
wybory ponowne do Rady Miej-

skiej w Zelowie w Okręgu Wybor-
czym numer 10, w którym wybra-
ny będzie jeden radny. 

Data wyborów wyznaczo-

na została na dzień 26 kwietnia 
2015 r.

 Informacje o wyborach po-
nownych w tym okręgu są do-

stępne na stronie internetowej 
www.zelow.pl oraz BIP. Wszelkich 
informacji można zasięgnąć rów-
nież pod nr tel. 44 6351543.

WYBORY PREZYDENTA RP
Informujemy, że na dzień 10 maja 2015 r. zarządzone zostały wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o wyborach wraz z kalendarzem 

wyborczym dostępne są na stronie internetowej www.zelow.pl oraz BIP. Wszelkich informacji można zasięgnąć również pod nr tel. 44 6351543.

STOP WYPALANIU TRAW
Przedwiośnie oraz wiosna jest 

okresem szczególnie trudnym 
dla strażaków ze względu na pa-
lące się zarośla, trawy na nieużyt-
kach, łąkach oraz w przydrożnych 
rowach. Co roku ponad połowa 
pożarów w okresie od marca do 
maja to pożary suchych traw i za-
rośli. Utrzymuje się moda na bez-
myślne podpalanie wszystkiego, 
co porośnięte jest usychającą tra-
wą. Obszary zeszłorocznej wysu-
szonej roślinności, która ze wzglę-
du na występujące w tym czasie 
okresy wegetacji stanowią dosko-
nałe podłoże palne, co w zesta-
wieniu z dużą aktywnością czyn-
nika ludzkiego w tym sektorze, 
skutkuje gwałtownym wzrostem 
pożarów. Za ponad 94% przyczyn 
ich powstania odpowiedzialny 
jest człowiek.

Wypalanie pozostałości ro-
ślinnych na łąkach, pastwiskach, 

wrzosowiskach, torfowiskach, 
nieużytkach, w rowach i na pa-
sach przydrożnych jest zabronio-
ne. W stosunku do osób narusza-
jących wyżej wymienione zasady 
mogą być stosowane sankcje kar-
ne określone w Kodeksie Wykro-
czeń i w Kodeksie Karnym, do po-
zbawienia wolności włącznie.

Kodeks karny przewiduje suro-
we kary dla sprawców podpaleń 
Art. 163 § 1 mówi: „Kto sprowa-
dza zdarzenie, które zagraża życiu 
lub zdrowiu wielu osób albo mie-
niu w wielkich rozmiarach, mają-
ce postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do 
lat 10”

Kodeks wykroczeń mówi o ka-
rze aresztu, nagany lub grzywny, 
której wysokość w myśl art.24 § 1 
może wynosić od 20 do 5000 zł.

Ujemne skutki wypalania traw 
w rolnictwie.

Zostało naukowo udowodnio-
ne, że pożary traw są szkodliwe 
dla gleby, ponieważ ogień nie tyl-
ko zabija żyjące w trawie zwierzę-
ta i mikroorganizmy, ale także ją 
wyjaławia. W trakcie wypalania 
ginie cała mikrofl ora i mikrofau-
na, a w wyniku tego gleba ubo-
żeje. Odkrywa się też powierzch-
nia gleby, co może powodować 
erozję.

Wskutek wypalania traw, słomy 
i pozostałości roślinnych często 
powstają pożary lasów i terenów 
śródleśnych, stert, stogów, pło-
dów rolnych, zabudowań i ma-
szyn.

Po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej rolnik może uzyskać 
dopłaty bezpośrednie do swo-
ich gruntów. Jednym z decydują-
cych kryteriów przyznania takiej 
dopłaty jest utrzymywanie grun-
tów rolnych w dobrej kulturze rol-

nej, przy zachowaniu wymogów 
ochrony środowiska. Ponadto rol-
nicy, którzy wypalają trawy nie 
mogą liczyć na subwencję z Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji
 i Gwarancji w Rolnictwie.

Należy także pamiętać o aspek-
cie ekonomicznym. Każdy wyjazd 
jednostek straży pożarnej to spo-
ry koszt (paliwo, środki gaśnicze, 
amortyzacja sprzętu itp.), który 
ponosi całe społeczeństwo. Po-
nadto jednostka straży pożarnej 
gasząca pożar trawy, potrzeb-
na może być w zupełnie innym 
miejscu, z kolei brak interwen-
cji strażaków często prowadzi 
do rozprzestrzenienia się pożaru 
na sąsiednie zabudowania go-
spodarcze i tereny leśne. Kosz-
ty poniesione przez te jednostki 
w wyniku prowadzonych działań 
gaśniczych w znacznym stopniu 
obciążają budżety Gmin.
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Z BOGIEM PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Redakcja: Od ponad pół roku 
zarządza ksiądz prałat zelowską 
para� ą. Czy można powiedzieć, 
że ten najtrudniejszy przejściowy 
okres już minął?

Ksiądz Jacek Ambroszczyk: 
Ofi cjalnie 30 sierpnia 2014 r. zosta-
łem nominowany przez Księdza 
Arcybiskupa Marka Jędraszew-
skiego na proboszcza tutejszej 
parafi i. I choć była to niespodzie-
wana decyzja okazała się bardzo 
szczęśliwa. Jest to moja pierwsza 
parafi a, w której jestem probosz-
czem. Moja dotychczasowa praca 
duszpasterska różniła się zdecydo-
wanie od tej obecnej, ale z pew-
nością jest to nowe i ciekawe do-
świadczenie. Czy ten przejściowy 
okres jest już za mną? Zdecydo-
wanie tak, szybko wdrożyłem się 
w sprawy administracyjne i życie 
zelowskiej parafi i, dzięki wsparciu 
wikariuszy i życzliwości parafi an.

Redakcja: Od proboszcza wie-
le się oczekuje. Ma być dusz-
pasterzem, sprawnym admini-
stratorem, organizatorem życia 
para� alnego. Które z tych zadań 
według księdza jest najważniej-
sze?

Ksiądz Jacek Ambroszczyk: 
Uważam, że każde z nich jest waż-
ne i powinny się wzajemnie prze-
nikać i uzupełniać. Proboszcz po-
winien być dla swych parafi an 
przyjacielem, ojcem, pasterzem.

Redakcja: Wspomniał ksiądz 
o swojej dotychczasowej pracy 
duszpasterskiej? Można zapytać 
o więcej szczegółów?

Ksiądz Jacek Ambroszczyk: 
Przez ostatnie 15 lat pracowałem 
w Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
w tym 3 lata, jako zastępca ówcze-
snego dyrektora, a następnie przez 
12 lat, jako dyrektor. Jest to insty-
tucja charytatywna kościoła kato-
lickiego, misją której jest niesienie 
wszechstronnej pomocy potrze-
bującym. Jednym z wielu realizo-
wanych programów jest choćby 
Europejski Program Dostarczania 
Żywności Najuboższym, z którego 
Gmina Zelów aktywnie korzysta. 
Ta praca przyniosła z pewnością 
bogate doświadczenie przede 
wszystkim duszpasterskie, ale 
również menadżerskie. Natomiast 
pierwsza moja parafi a, jako wika-
riusza, była w Rokicinach. Tam by-
łem przez 3 lata. 

Redakcja: Jak ksiądz pro-
boszcz czuje się w Zelowie?

Ksiądz Jacek Ambroszczyk: 
Dzisiaj już mogę powiedzieć, że 
dobrze. Zelowa w ogóle nie zna-
łem. Byłem tu kiedyś jako kle-
ryk, jedynie gościnnie na niedzie-
li powołaniowej. Teraz wróciłem 
do pracy duszpasterskiej w para-
fi i, która zdecydowanie jest nieco 
inna niż praca w Caritasie. Ale za-
wsze w jakimś sensie byłem na to 
przygotowany. Praca na parafi i jest 
spokojniejsza i ma określony stały 
rytm. Jeżeli chodzi o samo dusz-
pasterstwo, to ważny jest przede 
wszystkim kontakt z ludźmi. Ja to 
lubię, nigdy tego nie bałem się. 

Redakcja: Zelów jest wielo-
kulturowym miastem, nazywa-

ny często kolebką ekumenizmu.  
Czy miał ksiądz już kontakt ze 
zwierzchnikami innych kościo-
łów?

Ksiądz Jacek Ambroszczyk: 
Niewątpliwie, historia Zelowa jest 
bardzo ciekawa. Jej cechą cha-
rakterystyczną jest właśnie wie-
lokulturowość. Jest to bardzo fa-
scynujące. Jestem otwarty na 
współpracę z innymi wyznaniami. 
Natomiast, do chwili obecnej mia-
łem okazję poznać tylko księdza 
Tomasza Pieczko z Parafi i Ewan-
gelicko-Reformowanej. Jest oso-
bą bardzo otwartą i mamy dobry 
kontakt. Z innymi nie miałem jesz-
cze okazji poznać się. 

Redakcja: A jak układa się 
współpraca z władzami samo-
rządowymi Gminy Zelów?

Ksiądz Jacek Ambroszczyk: 
Każdy z nas ma swoje zadania do 
wypełnienia na rzecz tej samej 
społeczności lokalnej. Mam bar-
dzo pozytywne odczucia, co do 
naszej współpracy. Zostałem bar-
dzo miło przyjęty. Uczestniczyłem 
kilkakrotnie w uroczystościach 
gminnych, szkolnych i patriotycz-
nych, które są organizowane na 
wysokim poziomie.  

Redakcja: Czy uważa Ksiądz, 
że coś należałoby zmienić, ulep-
szyć w naszej wspólnocie para-
� alnej?

Ksiądz Jacek Ambroszczyk: 
Trudno mi mówić o wielkich zmia-
nach. Jeszcze na to za wcześnie. 
Najważniejszym wyzwaniem jest 
to, aby parafi anie uczestniczy-

li licznie w życiu kościoła. Kolejne 
moje plany są związane z domem 
parafi alnym, który ma ogromny 
potencjał w takiej miejscowości 
jak Zelów. Przecież on ma służyć 
Mieszkańcom tej parafi i. Chciał-
bym, aby powstały tam np. sale 
multimedialne dla dzieci czy mło-
dzieży w celu zagospodarowania 
im czasu wolnego. Może służyć 
osobom starszym, jako miejsce 
dziennego pobytu. Poza tym moż-
na organizować tam różne przyję-
cia okolicznościowe, spotkania. 
Praca proboszcza nie może ogra-
niczać się tylko do kościoła, pro-
boszcz ma służyć Mieszkańcom
i aktywizować parafi an. 

Redakcja: Na koniec jakieś 
przesłanie dla Mieszkańców?

Ksiądz Jacek Ambroszczyk: 
Przed naszą wspólnotą i społecz-
nością czas świąt Wielkanocnych. 
Korzystając z okazji, chciałbym 
przede wszystkim złożyć wszyst-
kim parafi anom i pozostałym 
Mieszkańcom Gminy Zelów życze-
nia Wielkanocne. To czas, gdy cie-
szymy się życiem. Nasze życie jest 
darem Boga, którego nie możemy 
marnować. Życzę nam wszystkim, 
abyśmy doświadczyli w wymiarze 
religijnym i osobistym naszego ży-
cia, że „z tej śmierci (Chrystusa) ży-
cie tryska” i jest to życie prawdzi-
we, piękne i wartościowe.

Redakcja: Dziękuję za rozmo-
wę! Życzymy księdzu prałatowi 
pogody ducha, błogosławień-
stwa Bożego na każdym kroku 
i spełnienia zamierzonych pla-
nów!

W przeddzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego rozmawiamy z księdzem prałatem Jackiem Ambroszczykiem
proboszczem parafi i pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zelowie.
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Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

INWESTYCJE 2015 ROKU

DOTACJE PRZYZNANE ORGANIZACJOM

W 2015 roku planowane jest roz-
poczęcie wielu nowych inwestycji, 
które przyczynią się do zwiększenia 
komfortu życia Mieszkańców Gmi-
ny Zelów w różnych obszarach życia 
społecznego. Wśród najważniejszych 
przewidzianych na bieżący rok znala-
zły się:

1. Budowa sieci wod-kan w ulicy 
Wolności (na to zadanie została  przy-
znana dotacja z budżetu Powiatu Beł-
chatowskiego do 100.000,00 zł).

2. Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie 
- w roku bieżącym planowane jest 
opracowanie dokumentacji.

3. Rozbudowa systemów wodno-
-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie 
Zelów - II etap.

4. Modernizacja drogi Wypychów-
-Podlesie (złożony został wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego na dofi nanso-
wanie drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych na kwotę 102.000,00 zł).

5. Budowa wodociągu do wsi 
Nowa Wola (w roku bieżącym pla-
nowane jest opracowanie doku-
mentacji), rozbudowa wodociągu 
w Maurycowie oraz wykonanie do-
datkowej studni na ujęciu wody
w Zelowie.

6. Remonty w szkołach podsta-
wowych w Kociszewie i Wygiełzo-
wie, remont łazienki w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 w Zelowie oraz 
budowa ogrodzenia przy ZSO.

7. Remont drogi Łobudzice-Sro-
mutka oraz drogi w Kolonii Łobudzi-
ce, wykonanie drogi w miejscowości 

Jawor, budowa chodnika na ulicy Po-
znańskiej.

8. Budowa oświetlenia na ul. Po-
lnej, od ul. Żeromskiego do Cegielnia-
nej i w miejscowości Kolonia Grabo-
stów, a także rozbudowa oświetlenia 
na ul. M.Skłodowskiej-Curie i ul. Wol-
ności.

9. Remont pomostu na Patykach.
10. Budowa archiwum Urzędu 

Miejskiego w Zelowie.
11. Rozbiórka budynków przy ZSO 

w Zelowie, budynku gospodarczego
w MGOPS  w Zelowie oraz budynku 
przy ul. Żeromskiego.

W roku bieżącym zostanie ukoń-
czona także rozbudowa, przebu-
dowa i termomodernizacja świe-
tlicy wiejskiej w Pożdżenicach. 
Realizacja tego zadania rozpoczęła 
się w 2014 roku i kosztować będzie
550.917,20 zł.

Ponadto, realizowane będą w ra-
mach funduszu sołeckiego poniższe 
przedsięwzięcia: 

1. Remont drogi w miejscowości 
Pukawica, Bocianicha – Sowińce,

2. Wykonanie projektu techniczne-

go mostu na rzece Chąstawce.
3. Dobudowa części garażowej 

przy OSP Sromutka.
4. Remont i termomodernizacja 

budynku OSP Grabostów, termomo-
dernizacja budynku OSP w Kolonii 
Pożdżenice.

5. Wymiana ogrzewania z elek-
trycznego na olejowy w części gara-
żowej i bojowej OSP Karczmy.

6. Montaż systemu alarmowego 
selektywnego w OSP Wypychów.

7. Zakup sprzętu dla OSP Bujny 
Szlacheckie, OSP Pożdżenice, OSP 
Sobki i OSP Wypychów.

8. Rozbudowa oświetlenia uliczne-
go w Maurycowie, wykonanie oświe-
tlenia ulicznego w Grębocinach,  
Łobudzicach przy ul. Akacjowej
i w Kolonii Ostoja.

9. Dobudowa pomieszczeń sani-
tarno-socjalnych budynku świetlicy 
wiejskiej w Ignacowie.

10. Utworzenie placu zabaw i si-
łowni w Bujnach Szlacheckich, wy-
posażenie placu zabaw w Pszczół-
kach i urządzenie placu zabaw
w Walewicach. 

W tegorocznym budżecie Gminy 
Zelów na realizację zadań publicz-
nych zapisano kwotę 350 000 zł. Za-
kres zadań publicznych obejmuje 
przede wszystkim przedsięwzięcia
z takich obszarów jak: ochrona zdro-
wia, oświata i wychowanie, wypoczy-
nek dzieci i młodzieży oraz wspieranie 
i upowszechnianie kultury fi zycznej
i sportu. Kierunki działań na każdy 
rok wyznacza Program współpracy 
pomiędzy Gminą Zelów a organi-
zacjami pozarządowymi uchwalony 
przez Radę Miejską. Zlecanie realiza-
cji zadań gminy odbywa się w formie 
otwartych konkursów ofert poprzez 
udzielanie dotacji na ich realizację. 
W ramach ogłoszonych konkursów 
ofert na realizacje zadań Gminy Zelów
w 2015 roku otrzymały:

Dotacje z zakresu ochrony zdro-
wia: 

1. Stowarzyszenie Rodziców na 
rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” 
- Prowadzenie świetlicy środowisko-
wej - dotacja w kwocie 7 200 zł;

2. Abstynencki Klub Wzajemnej 
Pomocy „Jutrzenka” - „W strefi e trzeź-
wości” – integracja społeczna środo-
wiska abstynenckiego oraz kształ-
towanie postaw trzeźwościowych 
wśród mieszkańców gminy Zelów - 
dotacja w kwocie 13 662 zł;

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych - Prowadzenie 
świetlicy środowiskowej „Stokrotka” - 
dotacja w kwocie 22 000 zł;

4. Towarzystwo Szkolne Koci-
szew - „Pejzaże wakacyjne” – orga-
nizacja wypoczynku wakacyjnego 
rozwijających umiejętności inter-
personalne dzieci i młodzieży ze śro-
dowisk defaworyzowanych - dotacja
6 000 zł.

Dotacje z zakresu oświaty i wy-
chowania:

1. Stowarzyszenie Dobroczynne 
„RAZEM” - Program stypendialny dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z rodzin najuboż-
szych pochodzących z terenu Gmi-
ny Zelów osiągających dobre wyniki
w nauce - dotacja w kwocie 6 000 zł;

2. Stowarzyszenie Dobroczynne 
„RAZEM” - Organizacja konkursu gran-
towego w Gminie Zelów - dotacja
w kwocie 3 000 zł.

Dotacje z zakresu wypoczynku 
dzieci i młodzieży:

1. Stowarzyszenie Czechów w Pol-
sce - Zajęcia plastyczne dla dzieci  - 
organizacja czasu wolnego - dotacja
w kwocie 7 000 zł;

2. Uczniowski Ludowy Klub Spor-
towy „Kusy” przy Gimnazjum w Ło-
budzicach - „Organizacja czasu wol-

nego dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Zelów w czasie ferii zimowych 
2015 r. pn. „Aktywnie i zdrowo spę-
dzam ferie” - dotacja 2 920 zł;

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych Zorganizowa-
nie „Wakacyjno-Ekologicznych Spo-
tkań Integracyjnych – półkolonie 
2015, dla max. 30 dzieci (w tym po-
łowa niepełnosprawnych) zamiesz-
kałych na terenie Gminy Zelów - do-
tacja w kwocie 3 500 zł;

4. Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” - Wakacje w szkole - dotacja 
w kwocie 1 780 zł;

5. Uczniowski Klub Sportowy „ZIBI” 
Kociszew - „Morskie klimaty” – Orga-
nizacja wypoczynku dzieci i młodzie-
ży, organizacja czasu wolnego - dota-
cja w kwocie 4 800 zł.

Dotacje z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury � zycz-
nej i sportu:

1. Zelowski Klub Sportowy „WŁÓK-
NIARZ” - Prowadzenie sekcji piłki noż-
nej i udział w rozgrywkach ligowych 
PZPN-u - dotacja 200 000 zł;

2. Miejsko-Gminny Ludowy Klub 
Sportowy - Wspieranie sportu z za-
kresu różnych dyscyplin sportowych 
- dotacja w kwocie 30 400 zł;

3. Uczniowski Klub Sportowy 
„CZWÓRKA” - Szkolenie oraz or-

ganizacja i udział w imprezach 
sportowo-rekreacyjnych-dotacja
2 600 zł;

4. Uczniowski Klub Sportowy 
„DWÓJKA”  - Wspieranie szkolenia 
dzieci i młodzieży; zorganizowanie 
turnieju piłki nożnej, zawodów spor-
towo-rekreacyjnych, zorganizowanie 
dowozu na zawody - dotacja w kwo-
cie 2 700 zł;

5. Uczniowski Ludowy Klub Spor-
towy „Kusy” przy Gimnazjum w Ło-
budzicach - Prowadzenie szkoleń dla 
dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa 
stołowego i piłki nożnej oraz udział 
w zawodach - dotacja w kwocie
21 550 zł;

6. Uczniowski Ludowy Klub Spor-
towy przy ZSO - Prowadzenie dzia-
łalności w zakresie szkolenia mło-
dzieży oraz organizacja i udział
w zawodach sportowych – dotacja 
9 000 zł;

7. Stowarzyszenie Zelowian Top 
Team - Popularyzacja sztuk walk 
na terenie gminy Zelów - dotacja
w kwocie 6 805 zł;

8. Miejsko-Gminny Szkolny Zwią-
zek Sportowy - Zorganizowanie im-
prez sportowo-rekreacyjnych dla 
młodzieży szkolnej - dotacja w kwocie
21 445 zł.
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Trzy szkoły podstawowe

z gminy Zelów realizują projek-
ty z edukacji ekologicznej dofi-
nansowane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 
Szkoła Podstawowa im. Hen-
ryka Sienkiewicza Nr 4 w Zelo-
wie realizuje program ekolo-
giczny: „Przyroda dla nas – my 
dla przyrody”, Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej
w Wygiełzowie - „Przyroda dla 
nas – my dla przyrody” i Przed-
szkole Samorządowe nr 1 im. 
Marii Konopnickiej z oddziała-
mi integracyjnymi w Zelowie - 
„Przyroda wokół nas”. 

Projekt realizowany przez 
Szkołę Podstawową Nr 4 w Ze-
lowie ma na celu rozbudzenie
w dzieciach chęci poznawa-
nia otoczenia poprzez udział
w warsztatach, wycieczkach i 

działaniach na rzecz ochrony 
środowiska. Zdobywana wiedza 
będzie wykorzystywana w prak-
tyce, np. podczas organizowa-
nia zimowej pomocy dla zwie-
rząt, segregacji odpadów oraz 
udziale w konkursach wiedzy
i konkursach plastycznych. War-
tość ogólna zadania: 21 250,00 
zł z czego dofinansowanie 18 
950,00 zł.

Projekt realizowany przez 
Szkołę Podstawową w Wygieł-
zowie ma na celu szerzenie 
wśród uczniów wiedzy o przy-
rodzie, uświadamianie piękna 
przyrody oraz rozwijanie wrażli-
wości na problemy środowiska. 
W ramach programu odbędzie 
się cykl zajęć ekologicznych, 
konkursy oraz wycieczki po 
ziemi piotrkowskiej, do Załę-
czańskiego Parku Krajobrazo-
wego, do Ojcowskiego Parku 
Narodowego oraz do Ogrodu 

Zoologicznego i Palmiarni
w Łodzi. Planowana jest również 
akcja edukacyjna dla rodziców 
uczniów na temat „Dzikie wy-
sypiska śmieci zagrożeniem dla 
ludzi i przyrody”. Wartość ogól-
na zadania: 10 749,00 zł z czego 
dofinansowanie 9 629,00 zł.

Projekt realizowany przez 
Przedszkole Samorządowe nr 1 
w Zelowie ma na celu wzrost po-
ziomu wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska i świadomości eko-
logicznej jak i wykształcenie po-
staw proekologicznych oraz in-
dywidualnej odpowiedzialności 

za środowisko. W ramach pro-
gramu odbędą się: edukacyjne 
zajęcia przyrodniczo-ekologicz-
ne, zabawy obserwacyjno–ba-
dawcze, zajęcia plastyczne, akcje 
ekologiczne i konkursy, a tak-
że wycieczki do Szkółki Leśnej 
Borowiny koło Kluk, Zoo Safari
w Borysewie oraz piesze grupo-
we wycieczki po najbliżej oko-
licy. Wartość ogólna zadania:
20 033,00 zł z czego dofinanso-
wanie 17 833,00 zł.

Projekty będą realizowane do 
końca czerwca 2015r.

TRZY DOTACJE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

XII GMINNY KONKURS TAŃCA LUDOWEGO I NOWOCZESNEGO
12 marca Przedszkole Samo-

rządowe nr 1 w Zelowie po raz 
dwunasty zorganizowało Gminny 
Konkurs Tańca Ludowego i No-
woczesnego.

Przedszkolaki mogły zaprezen-
tować swoje umiejętności ta-
neczne na scenie Domu Kultury 
w Zelowie. Ofi cjalnego otwarcia 
konkursu dokonała pani dyrektor 
przedszkola Monika Laskowska, 
serdecznie witając wszystkich 
przybyłych gości. 

Występom tanecznym dzieci 
przyglądało się jury i licznie zgro-
madzona widownia.

Do rywalizacji przystąpiło
8 placówek przedszkolnych
i szkolnych z terenu Gminy Ze-
lów. Wszystkie zespoły wykaza-
ły się dużym zaangażowaniem w 
choreografi ę, repertuar czy stroje. 

W kategorii tańca ludowego 
jury przyznało następujące miej-
sca: 

I miejsce zajął zespół „Okaryn-
ka” z Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 w Zelowie i „Iskierki”
z Przedszkola Samorządowego nr 
4 w Zelowie.

II – „Kropeczki” ze Szkoły Pod-

stawowej w Bujnach Szlachec-
kich i „Promyczki” z Przedszkola 
Edukacyjnego w Zelowie.

III - „Stokrotki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Kociszewie, „Krako-
wiaczki” ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Zelowie i „Wirujące gwiaz-
deczki” ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Zelowie

W kategorii tańca nowocze-
snego: I miejsce przyznano ze-
społowi „Fuksik” z Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 w Zelowie
i „Stokrotkom” z Przedszkola Sa-
morządowego nr 4 w Zelowie. 

II - „Krasnoludkom” ze Szko-

ły Podstawowej w Wygiełzowie, 
„Kropeczkom” ze Szkoły Podsta-
wowej w Bujnach Szlacheckich 
i „Tańczącym gwiazdeczkom” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ze-
lowie. 

III - „Promyczkom” z Przedszko-
la Edukacyjnego w Zelowie i „Sło-
neczkom” ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Zelowie. 

Za udział w konkursie mali 
uczestnicy otrzymali medale,
a dyrektorom placówek i opieku-
nom zespołów tanecznych prze-
kazano statuetki i pamiątkowe 
dyplomy.
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XIV GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

16 stycznia przybyli do Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zelowie 
młodzi wokaliści ze wszystkich 
przedszkoli i szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy, żeby 
wziąć udział w XIV Gminnym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek.
W konkursie mogli uczestniczyć 
tylko soliści, którzy byli podzie-
leni na trzy kategorie wiekowe: 
przedszkolaki, uczniowie klas I – 
III i uczniowie klas IV – VI.

Występujące dzieci oceniało 
jury w składzie: dyrektor Domu 
Kultury w Zelowie p. Małgorza-

ta Dębkowska, dyrektor Bibliote-
ki Miejskiej w Zelowie p. Barba-
ra Berlińska oraz przedstawiciel 
Rady Rodziców SP nr 2 Monika 
Fiks.

W kategorii przedszkoli 
wszystkie występujące dzieci za-
prezentowały się wspaniale.  Na 
pierwszym miejscu uplasowa-
li się: Lena Comer i Iga Majew-
ska (Przedszkole Edukacyjne), 
Adrian Stankiewicz (Przedszko-
le Samorządowe nr 1), Małgo-
rzata Owsianka i Julia Duraj (SP 
nr 2 klasa „O”), Natalia Kosikow-

ska i Sylwia Karbowniczak (SP 
w Bujnach Szlacheckich klasa 
„O”). Jury szczególnie wyróżni-
ło „super” pierwszym miejscem: 
Maję Plucińską i Julię Urbaniak
z Przedszkola Samorządowego nr 
4, Elenę Glicner z Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 oraz uczenni-
cę klasy „O” Szkoły Podstawowej 
w Kociszewie – Karolinę Jelińską.

W kategorii klas I – III jury przy-
znało równorzędne pierwsze 
miejsca Maciejowi Maciaszczy-
kowi i Annie Rogut reprezentu-
jącym Szkołę Podstawowa nr 2, 

Adrianowi Szmigielskiemu ze 
Szkoły Podstawowej w Kocisze-
wie i Emilii Błoch – uczennicy 
Szkoły Podstawowej nr 4. Dru-
gie miejsce przypadło w udziale 
Weronice Sztanka ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4. Trzeciego miej-
sca jury nie przyznało. Karolina 
Martyniak i Anna Kubiak ze Szko-
ły Podstawowej w Bujnach Szla-
checkich oraz Natalia Dominiak
i Julia Zamolska ze Szkoły Podsta-
wowej w Wygiełzowie otrzymały 
wyróżnienie.

W najstarszej kategorii wieko-
wej na pierwszym miejscu upla-
sowały się: Justyna Maciejewska 
– uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Magda Badowska reprezen-
tująca Szkołę Podstawową nr 4. 
Drugie miejsca zajęli: Mateusz 
Gawlik i Mateusz Grzelak ze Szko-
ły Podstawowej w Wygiełzowie 
oraz uczennica Szkoły Podstawo-
wej nr 4 – Ewa Pietrzyk.

Trzecie miejsce przypadło
w udziale uczennicy Szkoły Pod-
stawowej nr 2 – Kalinie Maciasz-
czyk. Ponadto jury wyróżniło: 
Milenę Kalinowską i Dominikę 
Łuczak ze Szkoły Podstawowej
w Kociszewie oraz Patrycję Sudak
i Patrycję Boćkiewicz - uczennice 
Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich.

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I CHRONI ŚRODOWISKO”
W dniu 6 marca 2015 roku od-

były się gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy 
Pożarniczej i Ekologicznej „Mło-
dzież zapobiega pożarom i chro-
ni środowisko”. Swoją wiedzę 
sprawdzili w nim uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu 
gminy Zelów.

Jury w składzie: Komendant 
Gminny OSP Zbigniew Dubiń-
ski, prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP w Ze-
lowie Szczepan Krajda, Tadeusz 
Dobrzański pracownik Urzędu 
Miejskiego w Zelowie i sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP w Zelowie, spośród 
wszystkich 18 uczestników, wyło-

niło do etapu powiatowego na-
stępujące osoby:

- z I grupy wiekowej - szkoły 
podstawowe:

Karolina Bartos i Patrycja Nie-
dzielska ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Zelowie,

- z II grupy - szkoły gimnazjalne:
Łukasz Łyszkowicz z Gimna-

zjum w Łobudzicach,

- z III grupy wiekowej - szkoły 
pondgimnazjalne:

Klaudia Sładek i Marcelina Mar-
ciniak z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcącego w Zelowie.

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy 
oraz nagrody w postaci książek 
ufundowane przez Burmistrza 
Zelowa.
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GMINNY MISTRZ ORTOGRAFII
17 marca w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących w Zelowie  odbył 
się kolejny  Konkurs O Tytuł Gmin-
nego Mistrza Ortografi i. Wzięły
w nim udział szkoły z terenu gmi-
ny: SP nr 2, SP nr 4, SP z Wygiełzowa, 
SP z Bujen Szlacheckich oraz  Gim-
nazjum Łobudzice i ZSO . Nauczy-
ciele tych szkół przeprowadzili eli-
minacje, wybierając najlepszych 
aby reprezentowali swoje placów-
ki w rywalizacji, która dzięki temu 
była bardzo zacięta. Wiele proble-
mów ortografi cznych uczniom li-
ceum i gimnazjum  sprawiły losy 

drzemiącego Hipolita Grzegorza, 
do którego przyszły trzy chórzyst-
ki z ulicy Kopenhaskiej  i wyrze-
kając na nie najlepszą komunika-
cję, wywrzeszczały: „Rusz no że się
i przewietrzże swoje szare komór-
ki ty huncwocie.” Również  ucznio-
wie szkół podstawowych wykaza-
li się ogromnymi umiejętnościami, 
zarówno pisząc dyktando jak i test.  
Organizatorzy i twórcy dyktand 
: pani Róża Pawlak-Skrok z ZSO
i pan Janusz Kaczmarek ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 przy współ-
pracy pani Pauliny Gwizdały i po-

lonistów z naszej gminy sprawnie 
i wnikliwie ocenili prace i wyłonili 
zwycięzców. Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom i życzymy sukce-
sów w przyszłym roku.

Lista laureatów
W kategorii szkół podstawo-

wych 
I miejsce Paulina Piorun SP 2
I miejsce Hubert Marynowski 

SP 4
II miejsce Adam Mik SP 4
III miejsce Natalia Tosik SP Wy-

giełzów
W kategorii gimnazjów 

I miejsce Weronika Dąbrowska 
Gimnazjum Łobudzice

II miejsce Natalia Grudzińska 
ZSO Zelów

II miejsce Dąbrowska Gimna-
zjum Łobudzice

III miejsce Martyna Politańska 
ZSO Zelów

W kategorii liceum 
I miejsce  Anita Marynowska 

ZSO Zelów
II miejsce Eliza Motyl  ZSO Ze-

lów
III miejsce Daria Rogut  ZSO Ze-

lów.

Szanowni Państwo, noweliza-
cja ustawy o systemie oświaty 
zmieniła zasady rekrutacji w za-
kresie wychowania przedszkol-
nego. Przepisy ustawy przewidu-
ją dwuetapowość postępowania 
rekrutacyjnego, które jest stoso-
wane w przypadku gdy kandy-
datów, zamieszkałych na obsza-
rze danej gminy, jest więcej niż 
wynosi liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu i in-
nej formie wychowania przed-
szkolnego. Na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę łącznie nastę-
pujące kryteria:

• wielodzietność rodziny kan-
dydata; 

• niepełnosprawność kandyda-
ta; 

• niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata; 

• niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata; 

• niepełnosprawność rodzeń-
stwa kandydata; 

• samotne wychowywanie kan-

dydata w rodzinie; 
• objęcie kandydata pieczą za-

stępczą. 
Każde z wymienionych wyżej 

kryteriów rekrutacji ma identycz-
ną wartość.  Jeśli po tym etapie 
postępowania w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym/punkcie 
przedszkolnym nadal są wolne 
miejsca, naboru dokonuje się na 
podstawie kryteriów samorządo-
wych przyjętych przez Radę Miej-
ską w Zelowie w drodze uchwały. 

Uwzględniając uwagi rodzi-
ców, nauczycieli i dyrektorów 
przedszkoli i szkół oraz zasady re-
krutacji wykorzystane już w roku 
2014/15, opracowane zostały i 
przyjęte uchwałą nr VI/35/2015 
Rady Miejskiej w Zelowie z dnia
5 lutego 2015 roku w sprawie 
określenia kryteriów stosowa-
nych w postępowaniu rekrutacyj-
nym do przedszkoli i publicznych 
innych form wychowania przed-
szkolnego prowadzonych przez 
Gminę Zelów następujące kryte-
ria samorządowe:

1. Dziecko obojga rodziców 
pracujących/studiujących w sys-
temie stacjonarnym- z udoku-
mentowanym zatrudnieniem/
studiowaniem - 40 punktów.

2. Rodzeństwo dziecka kon-
tynuującego edukację w danej 
szkole/przedszkolu, w danym 
roku szkolnym - 15 punktów. 

3. Czas pobytu dziecka
w przedszkolu powyżej 7 godzin 
dziennie (kryterium nie doty-
czy 5-cio godzinnych oddziałów 
przedszkolnych i punktów przed-
szkolnych przy szkołach podsta-
wowych) – 12 punktów.

4. Przedszkole/ szkoła najbliż-
sze miejscu zamieszkania dziec-
ka– 10 punktów.

5. Dziecko, które w danym roku 
kalendarzowym kończy 4 lata- 8 
punktów.

Dyrektorzy przedszkoli i szkół 
podstawowych w uzgodnieniu
z Burmistrzem Zelowa określili 
następujące terminy postępowa-
nia rekrutacyjnego:

1. do 25 marca - wydawanie i 

przyjmowanie deklaracji o kon-
tynuowaniu wychowania przed-
szkolnego w tym przedszkolu;

2. do 15 kwietnia - wydawanie 
i przyjmowanie wniosków o przy-
jęcie do przedszkola;

3. do 22 kwietnia - rozpatry-
wanie wniosków przez Dyrekto-
ra/Komisję Rekrutacyjną;

4. w dniu 22 kwietnia do go-
dziny 14.00 – podanie do pu-
blicznej wiadomości listy dzie-
ci przyjętych i nieprzyjętych do 
przedszkola;

5. od 23 kwietnia – procedura 
odwoławcza;

6. od 8 do 12 czerwca - skła-
danie deklaracji przez rodziców 
na rok szkolny 2015/2016 dyrek-
torowi przedszkola. Nie złożenie 
deklaracji skutkuje skreśleniem 
dziecka z listy przyjętych.

Gdy po przeprowadzeniu re-
krutacji przedszkole będzie mia-
ło jeszcze wolne miejsca, do koń-
ca sierpnia dyrektor będzie mógł 
prowadzić postępowanie uzu-
pełniające. 

KRYTERIA REKRUTACJI DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2015/2016
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SUKCES UCZENNICY W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Kilkuosobowa grupa uczniów 

z klas IV-VI Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zelowie uczestniczy-
ła w ogólnopolskiej olimpiadzie 
z języka angielskiego „PIONIER 
2014” organizowanej przez In-
stytut Rozwoju Oświaty. Ucznio-
wie mieli za zadanie rozwiązanie 
testu składającego się z 30 pytań 
zamkniętych. Uczennica klasy V 
– Magdalena Ożarek zgroma-

dzała 56 punktów na 60 możli-
wych do uzyskania i tym samym 
uzyskała tytuł LAUREATA za zaję-
cie bardzo wysokiego – 5 miej-
sca w Polsce. Magda otrzymała 
pamiątkowy dyplom i nagrodę 
książkową.

Gratulujemy Magdzie i ży-
czymy dalszych sukcesów!

GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
25 lutego 2015 roku w Domu 

Kultury w Zelowie odbył się XII 
Gminny Przegląd Teatrzyków 
Szkolnych i Pozaszkolnych. Orga-
nizatorem przeglądu była Szko-
ła Podstawowa nr 4 w Zelowie. 
Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonał Pan Jan Karol Kozłow-
ski dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Zelowie. Wśród gości zna-
lazły się Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska oraz Sekretarz 
Miasta Agnieszka Mysłowska.   

Po części oficjalnej akcja po-
toczyła się wartko. I tak przy 
zmieniającej się widowni obej-
rzeliśmy bardzo interesujące 

przedstawienia: „Szewczyk Dra-
tewka” w wykonaniu zespołu 
Skrzaty z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 1 w Zelowie, „Księż-
niczka na ziarnku grochu” w wy-
konaniu zespołu Wesołe Ludziki 
ze Szkoły Podstawowej w Buj-
nach Szlacheckich, „Urodziny” w 
wykonaniu zespołu Dzwonecz-
ki ze Szkoły Podstawowej w Ko-
ciszewie, „Zaczarowany świat 
bajek” w wykonaniu zespołu 
Podkasane Muzy ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Zelowie,  „Ma-
lutka Czarownica” w wykona-
niu zespołu Gwiazdki Pani Krysi 
z Domu Kultury w Zelowie oraz 

„Widziałam ostatnią pszczołę” w 
wykonaniu zespołu Dzieci Pana 
Brzechwy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie. Ciekawe 
kreacje aktorskie, zaskakujące 
zwroty akcji, piękne stroje, zaafe-
rowani młodzi artyści i ich do-
rośli opiekunowie - to radujące 
serce obrazki. Przez scenę prze-
winęły się 93 osoby. Wszystkie 
włączone w wir tworzenia! Od-
mienione, bo tknięte różdżką 
Melpomeny! 

Między poszczególnymi pre-
zentacjami teatralnymi publicz-
ność uczestniczyła w grach
i zabawach teatralnych inspiro-

wanych wierszami Wandy Cho-
tomskiej, która patronowała XII 
edycji przeglądu. I znów przy-
szło nam odgrywać role większe
i mniejsze. Bo jak powiedział zna-
ny polski pisarz - Bolesław Prus: 
„Świat podobny jest do amator-
skiego teatru; więc nieprzyzwo-
icie jest pchać się w nim do ról 
pierwszych, a odrzucać pod-
rzędne. Wreszcie, każda rola jest 
dobra, byle ją grać z artyzmem 
i nie brać jej zbyt poważnie.”
I może warto mieć w pamięci tę 
myśl, niezależnie od tego, czy je-
steśmy na scenie życia, czy na 
scenie teatru.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT
W dniu 22.02.2015 w Zduń-

skiej Woli odbył się Ogólno-
polski Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt „GAJEWCZYK CUP” 
w kategorii wiekowej junio-
rek młodszych (rok ur.1999-
2001). Wśród grona klubów pił-
karskich znalazła się drużyna
z Gimnazium w Zelowie. Dziew-
częta, które były najmłodszą
i jedyną szkolną drużyną ( pozo-
stałe uczestniczki reprezentowa-
ły kluby sportowe), miały moż-
liwość konfrontacji własnych 
umiejętności z bardzo wyma-

gającymi przeciwniczkami. 
Dzielnie walczyły, nie zwraca-
jąc uwagi na siniaki i stłuczenia, 
zajmując ostatecznie VI miejsce. 
Drużynę reprezentowały : Anna 
Rogut, Klaudia Cieniewska, Na-
talia Janowska, Zuzanna Bodnar, 
Aleksandra Wędzik, Emilia Sobo-
lewska, Aleksandra Grzebielu-
cha, Weronika Łabencka, Żaneta 
Wincławska, Kinga Wiśniewska
i Paulina Szafrańska. Opiekunem 
grupy jest Maciej Mrowiński.

Gratulujemy i życzymy suk-
cesów!
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SEZON NA ORLIKU ROZPOCZĘTY
Od 1 marca, po zimowej prze-

rwie, wznowiono zajęcia spor-
towe na zelowskim „Orliku”. Ani-
matorami Sportu w najbliższym 
sezonie będą Agnieszka Szcze-

pańska i Anna Dziurdzia. Dokład-
ny harmonogram planowanych 
zajęć i godzin pracy Animatorów 
na każdy kolejny miesiąc znajduje 
się na stronie internetowej www.

zelow.pl w zakładce „Orlik”. Praca 
Animatora Sportu dofi nansowana 
jest przez Zarząd Główny Szkolne-
go Związku Sportowego w War-
szawie ze środków Funduszu Roz-

woju Kultury Fizycznej w zakresie 
wsparcia rządowego programu in-
westycyjnego. Mieszkańcy Gminy 
Zelów mogą korzystać z komplek-
su boisk do listopada br. 

MG LKS ZELÓW - ZELÓW PIŁKARSKIM LIDEREM W WOJ. ŁÓDZKIM
15 lutego 2015 r. w Łękawie od-

były się Mistrzostwa Zrzeszenia 
LZS woj. łódzkiego w halowej pił-
ce nożnej seniorów.

Drużyna MG LKS Zelów obroni-
ła tytuł w Mistrzostwach Zrzesze-
nia LZS woj. łódzkiego w halowej 

piłce nożnej mężczyzn.
Skład zwycięskiej drużyny: Da-

mian Wszelaki, Andrzej Kendziak, 
Grzegorz Tomaszczyk, Łukasz Sza-
fran, Dawid Pefl ik, Damian Mali-
nowski, Hubert Muszyński, Rafał 
Bednarek.

Kierownik drużyny: Zdzisław Ka-
mola, Prezes klubu: Szczepan Kraj-
da.

Na zdjęciu - Zwycięska dru-
żyna MG LKS Zelów, RW Z LZS
w Łodzi Zdzisław Wawrzewski, 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-

czyńska, Wójt gminy Bełchatów 
Kamil Ładziak, Przewodniczący 
Rady Gminy Bełchatów Jacek Lu-
dwiczak, Zbigniew Król reprezen-
tujący Gminne Zrzeszenie LZS
w Bełchatowie, Prezes MG LKS Ze-
lów Szczepan Krajda. 

Zdjęcie pochodzi z archiwum LZS w Zelowie

DRUŻYNA Z KOCISZEWA WICEMISTRZEM REJONU W PIŁCE KOSZYKOWEJ
W dniu 20 marca 2015 roku

w Radomsku odbyły się fina-
ły rejonowe w piłce koszykowej 
chłopców szkół podstawowych, 
w których udział wzięła repre-
zentacja Szkoły Podstawowej
w Kociszewie i zajęła II miejsce. 
Do zawodów rejonowych awan-
sują mistrzowie powiatu – piotr-
kowskiego, radomszczańskiego, 
pajęczańskiego i bełchatowskie-
go.

W drodze do turnieju rejo-
nowego chłopcy z Kociszewa 
wygrali zawody gminne, któ-
re odbyły 26 lutego 2015 r. oraz 
zawody powiatowe - 12 marca 
2015 r. Zawodnicy biorący udział 
w rozgrywkach to: Piotr Kopka, 
Kacper Karbownik, Oskar Kali-
szuk, Michał Kryścinski, Hubert 
Rysz, Mateusz Małecki, Krystian 
Rybak, Mateusz Różański, Adam 
Kryściński oraz Dawid Holfeld.

DRUŻYNA OSP CHAJCZYNY AWANSOWAŁA DO MISTRZOSTW POLSKI
W dniu 1 marca w Godziano-

wie odbyły się I Mistrzostwa Woje-
wództwa Łódzkiego Strażaków OSP 
w halowej piłce nożnej. Do turnieju 
przystąpiło 12 drużyn OSP reprezen-
tujących swoje powiaty. Powiat Beł-

chatowski reprezentowała drużyna 
OSP Chajczyny, w składzie: Andrzej 
Lotczyk, Andrzej Kendziak, Grzegorz 
Tomaszczyk, Kamil Gawroński, Rafał 
Bednarek, Patryk Niciak, Damian Ma-
linowski.

Klasyfi kacja końcowa:
1. OSP Drzewce (powiat skiernie-

wicki) 
2. OSP Moszczenica (powiat piotr-

kowski) 
3. OSP Chajczyny (powiat bełcha-

towski)
Tym samym drużyna Gminy Ze-

lów wywalczyła awans do Mistrzostw 
Polski, które zostaną rozegrane 27-
29 marca 2015 r. w Gąsawie w woje-
wództwie kujawsko – pomorskim.


