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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

koncerty Pełne eMocji
To już 23 lata, kiedy zrodził się pomysł organizowania przez Dom Kultury w Zelowie koncertów muzyki klasycznej. Pierwsze kroki na tym 

polu nie były łatwe, mieliśmy wiele wątpliwości, jak tego rodzaju działalność kulturalna zostanie odebrana przez społeczeństwo. Do tej pory 
były to głównie działania o charakterze czysto rozrywkowym – miało zastosowanie powiedzenie Lucjana Kydryńskiego: 

„Muzyka lekka, łatwa i przyjemna”. Ale przecież trzeba było spróbować.

Rozpoczęliśmy od koncertów: or-
ganisty Roberta Grudnia, gitarzy-
sty klasycznego, zelowianina, Marka 
Ulańskiego i japońskiej śpiewaczki 
Yoshiko Hary. Dalej poszło już łatwo. 
Przyjeżdżali kolejni artyści, pojawia-
ły się coraz większe nazwiska, by  
z czasem Koncerty Festiwalowe  
w Zelowie stały się prawdziwą grat-
ką dla melomanów. Do tej pory wy-
stąpili tak znani artyści, jak: Krzysztof 
Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Teresa 
Żylis-Gara, Wiesław Ochman, Kon-
stanty Andrzej Kulka, prof. Stefan Stu-
ligrosz i wielu, wielu innych. Wszystko 
to mogło wydarzyć dzięki bardzo do-
brej współpracy z dyrektorem Fun-
dacji im. Mikołaja w Radomiu Rober-
tem Grudniem. 

Tegoroczna edycja koncertów za-
inaugurowana została 30 września  
w Kościele pw. św. Teodora Mę-
czennika i Najświętszego Serca Je-
zusowego w Kociszewie. Wystąpił 
znakomity zespół bandurzystek 
„Oriana” z Tarnopola na Ukrainie. 
Repertuar tercetu składał się z utwo-

rów ukraińskich kompozytorów, 
pieśni ludowych i religijnych. Prze-
pięknie zabrzmiały również kompo-
zycje znanych klasyków: Caccinie-
go, Doga, Schuberta, czy Vivaldiego. 
Były także akcenty polskie – frag-
menty muzyki do filmu „Ogniem  

i mieczem” i słynna już „Barka”. Wielki 
kunszt artystyczny „Oriany” sprawił, 
że dźwięki płynące z tych niezwy-
kłych instrumentów wypełniły nie 
tylko mury zabytkowego kościółka, 
ale i serca słuchaczy. Dowodem były 
wielokrotne bisy. Po raz kolejny po-
twierdziło się powiedzenie, że mu-
zyka nie zna granic i tylko ona potrafi 
tak wzruszać. 

Kilka dni później, 9 października, 
w Kościele Matki Bożej Częstochow-
skiej w Zelowie odbył się koncert 
słowno - muzyczny „Być dobrym jak 
chleb” – w 100. rocznicę śmierci Bra-
ta Alberta Chmielowskiego. Scena-
riusz napisała Anna Drela, a wystąpi-
li znakomici artyści: aktor Jerzy Trela, 
Sylwia Strugińska - Wochowska  - 
sopran, Robert Grudzień - organy  
i Tomasz Chrześcijanek - trąbka. 

Rok 2017 ogłoszony jest rokiem 
św. Brata Alberta Adama Chmielow-
skiego – społecznika, niestrudzo-
nego opiekuna ludzi bezdomnych, 
wydobywającego ich ze skrajnej nę-
dzy. Tymczasem Brat Albert był czło-
wiekiem o niezwykle bogatym ży-
ciorysie powstańca styczniowego  
i artysty. Postać i życie Święte-
go brawurowo przybliżył słucha-
czom Jerzy Trela. To aktor wybitny,  
z ogromną charyzmą. Jego niski głos 
doskonale tworzył niezwykłą atmos-
ferę, roznosił się po świątyni i głębo-
ko zapadał słuchaczom w pamięci.  
A wszystko to wzbogacone zostało 
nastrojową, niezwykłą i momentami 
wręcz kosmiczną muzyką autorstwa 
Roberta Grudnia, delikatnymi dźwię-
kami trąbki w mistrzowskim wyko-
naniu Tomasza Chrześcijanka i przej-
mującym głosem Sylwii Strugińskiej 
- Wochowskiej. To była prawdziwa 
uczta duchowa – takimi doznaniami 
dzielili się słuchacze po zakończeniu 

koncertu. 
Finał Koncertów Festiwalowych 

2017 odbył się 30 października.  
W wypełnionym kościele M.B. Często-
chowskiej w Zelowie wystąpił zespół 
„Finesis Trio” w składzie: Paulina 
Tkaczyk - znakomita klawesynistka 
i flecistka, Katarzyna Puch - sopran  
i Małgorzatą Włodarczyk grającą 
na gitarze klasycznej i lutni. 

Artystki zaprezentowały program 
podkreślający historyczne i kultural-
ne dziedzictwo pt. „Nieście chwa-
łę, mocarze...”. Ten niezwykły koncert 
przeniósł nas w daleką, muzyczną 
podróż, do magicznych dźwięków 
renesansu Mikołaja Gomółki i jego 
Psalmów, poprzez muzykę baroku 
Grzegorza Gerwazego Gorczyckie-
go, zwanego polskim Händlem i Sta-
nisława Sylwestra Szarzyńskiego. 

Usłyszeliśmy także słynną Arię na 
strunie g Jana Sebastiana Bacha, Ave 
Marię Giulia Cacciniego czy polskich 
kompozytorów: Feliksa Nowowiej-
skiego, Adama Kowalskiego, Stefana 
Surzyńskiego, Juliusza Łuciuka. 

W programie nie zabrakło rów-
nież utworu Alfreda Schütza, pol-
skiego kompozytora i pianisty, twór-
cy melodii Czerwone maki na Monte 
Cassino. Można było usłyszeć także 
słynny Magnificat Marco Frisiny, wło-
skiego kompozytora i dyrygenta, au-
tora wielu utworów z zakresu muzyki 
sakralnej, muzyki do filmów, głównie 

o tematyce religijnej oraz wielu ora-
toriów napisanych dla papieża Jana 
Pawła II. 

Artystki z zespołu „Finesis Trio” 
udowodniły jak ważne jest nie tyl-
ko odgrywanie swoich muzycznych 
partii, ale równie aspekt uczuciowy. 
Jak przy pomocy dźwięków można 
ukazać duchowość, ciszę mieszającą 
się ze zgiełkiem, jak można wyrazić 
patriotyzm – chwile historycznych 
zwycięstw i klęsk. A wszystko to na 
replikach zabytkowych instrumen-
tów z wirtuozowskim zacięciem. 

Tegoroczne Koncerty Festiwalowe 
w Zelowie odbywały się w ramach 
projektu „Spotkania z muzyką i sło-
wem”, dofinansowanego ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko 
- Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Stowa-
rzyszenie Dobroczynne „Razem”. 

Po raz kolejny potwierdziła się de-
wiza, że muzyka jest jedną ze sztuk, 
która w sposób szczególny wpływa 
na psychikę człowieka. Niejednokrot-
nie stanowi ważną część ludzkiej eg-
zystencji. Wzbudza pozytywne emo-
cje i zmienia nastawienie do życia. 
Przenosi słuchacza w świat marzeń, 
potrafi wyciszyć i stworzyć niepo-
wtarzalny nastrój. 

Jerzy Waldorff powiedział, że mu-
zyka łagodzi obyczaje... To prawda! 
Zbliża do siebie kultury różniące się 
językiem czy religią. Skąd to się bie-
rze? To proste, bowiem źródło łago-
dzące obyczaje jest niewerbalnym 
sposobem wyrażania siebie. Pomaga 
w nawiązywaniu kontaktu ze świa-
tem i przezwyciężaniu wszelkich 
smutków. Powoduje ciągłe narasta-
nie wewnętrznej radości i daje czło-
wiekowi niesamowitą siłę. 

Andrzej Dębkowski
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PAMięć, którA PowinnA łącZyć…
4 listopada 1957 roku – to jedna z kart zelowskiej historii, przypominająca o tragicznych wydarzeniach w zelowskim liceum. 

60 lat temu dyrektor szkoły w ataku furii zaatakował uczniów siekierą, w wyniku czego zginął Romek Gapik, a kilkoro uczniów 
zostało rannych. W ich obronie stanął Ksiądz Józef Stanek. 

Wydarzenia sprzed 60 lat od-
cisnęły swój ślad w pamięci 
uczniów – świadków tego zda-
rzenia, wielu z nich żyje do dziś 
z traumą emocjonalną. W Zelo-
wie powstała grupa inicjatywna 
– świadków tamtego przykrego 
zdarzenia, która miała swoje po-
mysły na upamiętnienie tej hi-
storii, m.in. nadanie Honorowego 
Obywatelstwa dla Księdza Józefa 
Stanka za jego bohaterską posta-
wę, co zostało uczynione uchwa-
łą Rady Miejskiej w 2001 roku; 
nadanie jednej z ulic w Zelowie 
imienia Księdza Stanka; w 2012 
roku przy kościele M.B. Często-
chowskiej powstała tablica pa-
miątkowa ku Jego czci. W tym 
roku ta sama grupa inicjatywna 
zwróciła się ponownie, tak jak we 
wszystkich wymienionych wyżej 
sprawach, do władz samorządo-
wych Gminy Zelów o poparcie  
i wyrażenie zgody na umieszcze-
nie pamiątkowej tablicy na ze-
wnętrznej ścianie szkoły (Liceum 
Ogólnokształcącego w Zelowie) 
„w celu upamiętnienia tragicznej 
śmierci ucznia VIII klasy LO Romka 
Gapika oraz uczniów Szkoły Pod-
stawowej w dniu 4 listopada 1957 
roku”. Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska skierowała sprawę 
do szerokich konsultacji społecz-
nych, w wyniku których Rada Pe-
dagogiczna, Rada Rodziców oraz 
Samorząd Uczniowski, docenia-
jąc inicjatywę i szanując pamięć, 
wypracowali wspólne stanowisko  
w tej sprawie. W uzasadnieniu 
czytamy:

- Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących to placówka edukacyjna, 
na terenie której obecnie przeby-
wa młodzież od 13 roku życia a od 
września również dzieci sześcio-  
i siedmioletnie. Umieszczenie w po-
bliżu któregokolwiek z wejść bądź 
na korytarzu szkoły tablicy upa-
miętniającej tragiczne, drastyczne 
i budzące silne emocje wydarze-
nia mogłoby w dzieciach budzić 
grozę, a nawet przerażenie i mieć 
bardzo złe następstwa dla ich psy-
chiki w przyszłości. Zajścia, do któ-
rych odwoływałaby się tablica, na-
wet dla nas dorosłych są szokujące, 
dlatego uzasadnionym wydaje się 
chronienie młodzieży przed takimi 
emocjami. Naturalna ciekawość 
dziecka pobudzałaby do pytań, na 
które uczniowie mogliby od rówie-

śników lub osób postronnych uzy-
skać szokujące w swej formie i tre-
ści odpowiedzi.

Nie chcemy, aby tragiczna hi-
storia Romka Gapika została za-
pomniana, gdyż jest ona częścią 
historii naszego miasta i szko-
ły, ale musimy mieć na względzie 
w pierwszym rzędzie dobro dzie-
ci obecnie uczących się w placów-
ce oraz dobro szkoły jako placów-
ki edukacyjnej. Rada Pedagogiczna 
zaproponowała rozwiązania alter-
natywne, dla uczczenia pamięci 
ofiar tamtych wydarzeń:

1) Umieszczenie tablicy w Izbie 
Pamięci w szkole (co pozwoli na 
właściwe wprowadzenie tej tema-
tyki w odpowiednim momencie 
wychowawczym);

2) Umieszczenie tablicy w innym 
miejscu (na przykład przy symbo-
licznym grobie księdza Stanka);

3) Uczczenie pamięci ofiar pod-
czas już organizowanych  uroczy-
stości upamiętniających bohater-
stwo księdza Stanka;

4) Zorganizowanie w listopa-
dzie corocznej Akcji Udzielania 

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  
„Romek”.

Ta ostatnia forma dawałaby 
(oprócz samego uczczenia pamięci 
uczniów liceum) również wymierne 
korzyści edukacyjne i wychowaw-
cze. Uczniowie mogliby w przyszło-
ści wykorzystać techniki udzielania 
pierwszej pomocy, aby uniknąć ja-
kiejś tragedii, pomóc drugiej oso-

bie czy czuć się bezpieczniej w sy-
tuacjach zagrożenia.

Jako Rada Pedagogiczna ro-
zumiemy stanowisko Komitetu, 
w skład którego wchodzą osoby 
związane emocjonalnie i rodzin-
nie z tragicznymi wydarzeniami, 
które rozegrały się w budynku szko-
ły w 1957 roku. Szanujemy bolesną 
przeszłość i jej ofiary, jednak wy-
daje nam się, że skoro w nas do-
rosłych oraz uczestnikach i świad-
kach tamtych wydarzeń budzą 
one nadal tak ogromne emocje, to 
dla dzieci mogą stać się przyczyną 
traumy i lęku, a szkoła nie powinna 
kojarzyć się dziecku z miejscem, do 
którego lęka się przyjść.

W ramach przeprowadzanych 
przez Burmistrza Zelowa kon-
sultacji społecznych, Radni Rady 
Miejskiej w Zelowie (Komisja 
Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpie-
czeństwa) jednogłośnie zajęli na-
stępujące stanowisko w sprawie:

- Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Bezpieczeństwa Rady Miej-
skiej w Zelowie informuje, że na 
posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 

roku zapoznała się szczegółowo 
z wnioskiem grupy inicjatywnej 
– dla upamiętnienia tablicą pa-
miątkową tragedii w Liceum Ogól-
nokształcącym w Zelowie w roku 
1957. Komisja proponuje zamiesz-
czenie tablicy pamiątkowej w Izbie 
Pamięci mieszczącej się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących. 

Niestety część grupy inicja-

tywnej odrzuca wypracowane 
stanowisko opinii społecznej.  
Argumentację w zacytowanym 
uzasadnieniu uważa za absurdal-
ną, zapominając tym samym, że 
gospodarzami tego miejsca są 
uczniowie, nauczyciele i rodzice. 
W związku z tym ich opinia jest 
dla Burmistrza Zelowa niezwykle 
istotna. 

3 listopada br., z inicjatywy 
Pana Zbigniewa Gapika, odby-
ło się w Domu Kultury spotka-
nie, które miało być spotkaniem 
wspomnieniowym, poświęco-
nym pamięci Romka Gapika 
– ofiary tragicznych wydarzeń  
w zelowskim liceum. Taka infor-
macja została przekazana więk-
szości z zaproszonych osób. 
Stało się jednak inaczej. Głów-
nym tematem spotkania oka-
zała się dyskusja na temat 
miejsca umieszczenia pamiąt-
kowej tablicy i krytyka stano-
wiska wypracowanego pod-
czas konsultacji społecznych. 
Nie zabrakło emocji i polity-
ki.  Wiele osób uczestniczących  
w spotkaniu nie kryło swojego 
rozczarowania jego przebiegiem. 
Te osoby przyszły z nadzieją, że 
będą mogły porozmawiać o tra-
gicznych wydarzeniach sprzed 
60. lat; przyszły – by wyrazić swą 
pamięć o Romku Gapiku oraz  
o innych uczniach – ofiarach tra-
gedii.    

Jak co roku, 4 listopada zo-
stała odprawiona Msza Święta  
w kościele M.B. Częstochow-
skiej w intencji Księdza Józe-
fa Stanka, w której uczestni-
czyła Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska wspólnie z byłymi 
uczniami liceum, pracownikami 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i mieszkańcami Zelowa. Na proś-
bę części grupy inicjatywnej  
i Burmistrza Zelowa, Dyrektor 
ZSO Marzanna Socha zobowiąza-
ła się każdego roku kontynuować 
wraz z pracownikami i uczniami 
szkoły uroczystości upamiętnia-
jące tragiczne wydarzenia z 1957 
roku. 

Jesteśmy przekonani, że uro-
czystości organizowane przez 
naszą młodzież doprowadzą do 
tego, że pamięć o tych wydarze-
niach będzie zelowską społecz-
ność łączyć, a nie dzielić. 
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GMinne obchody ŚwiętA niePodleGłoŚci

Uroczysty i podniosły charak-
ter miały gminne obchody 99. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości w Zelowie. Trady-
cyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą 
w kościele M.B. Częstochowskiej 
celebrowaną przez księdza prała-
ta Jacka Ambroszczyka. W inten-
cji Ojczyzny wspólnie modlili się 
zgromadzeni mieszkańcy, przed-
stawiciele władz samorządowych 

Gminy Zelów, gminnych jedno-
stek organizacyjnych, instytucji, 
organizacji i Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Część oficjalna uro-
czystości odbyła się w Parku Miej-
skim im. Romualda Traugutta. Na 
ręce władz samorządowych zo-
stał przekazany Ogień Niepod-
ległości zapalony kilka dni wcze-
śniej przez druhów z Chorągwi 
Łódzkiej ZHP na mogiłach żoł-
nierskich na Wołyniu. Od niego 

zapłonęły znicze pod zelowskim 
pomnikiem Ofiar Golgoty Wscho-
du i Dębach Pamięci ku czci ze-

lowskich katyńczyków. Gminne 
uroczystości uświetnił występ 
wokalny uczennic: Patrycji Su-
dak z Gimnazjum w Łobudzicach 
i Julii Urbaniak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie. Z okolicz-
nościowymi przemówieniami do 
zebranych zwróciły się Burmistrz 

Zelowa Urszula Świerczyńska  
i Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka First. Harcerze z Gim-
nazjum w Łobudzicach podczas 
przemarszu pocztów sztandaro-
wych i przybyłych na uroczystość 
delegacji, dumnie prezentowali 
flagę państwową, a wraz ze skau-
tami z Parafii Ewangelicko-Refor-
mowanej pełnili wartę honoro-
wą przy pomniku Ofiar Golgoty 
Wschodu i Dębach Pamięci. Na 

zakończenie delegacje złożyły 
kwiaty. Oprawę muzyczną uro-
czystości zapewniła niezastąpio-
na Orkiestra Dęta OSP w Zelowie. 

Dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników uroczystości cieszy-
ło się stoisko zorganizowane z ini-
cjatywy księdza proboszcza Jacka 
Ambroszczyka, na którym moż-

na było skosztować rogala mar-
cińskiego lub napić się kawy czy 
herbaty. Obsługą stoiska zajęli się 
wolontariusze z Klubu Wolonta-
riatu działającego przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących. 

/Na stronie internetowej www.

zelow.pl oraz na facebooku do-
stępna jest szeroka relacja foto-
graficzna/.

W intencji Ojczyzny modlili się 

wierni także we wszystkich wiej-
skich zabytkowych kościołach na 
terenie Gminy Zelów. W kościele 
parafialnym im. Św. Teodora Mę-
czennika w Kociszewie po Mszy 

Świętej, w modlitwie różańcowej 
i refleksji odbyła się procesja na 
cmentarz parafialny w celu zło-
żenia kwiatów i zapalenia zniczy 
w miejscach pamięci narodowej 
oraz uczczenia poległych modli-
twą.
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w GMinie Zelów 
rosną nAjwięksZe dynie

Mieszkaniec Gminy Zelów Do-
minik Kędziak pobił rekord Pol-
ski w wyhodowaniu największej 
dyni. Na festiwalu dyń w Krapko-
wicach w województwie opol-

skim prezentował  swoją dynię, 
która ważyła 839,6 kilograma. 

Gratulujemy i życzmy dalszych 
sukcesów w realizacji swojej pasji.

 GMinA Zelów 
AktywiZuje seniorów

Z początkiem września w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie rozpoczęły się bezpłatne zajęcia aktywizujące miesz-

kańców Gminy Zelów w wieku 60 i 60+ w ramach projektu „Łódzkie 
dla aktywnych seniorów”, którego realizatorem jest  Łódzka 

Federacja Sportu. Projekt zakłada możliwość aktywizacji 
ruchowej, która wpłynie na polepszenie samopoczucia i stanu 

zdrowia uczestników.

Ideą projektu jest organizacja  
i prowadzenie systematycznych 
zajęć rekreacyjno - sportowych 
dla grupy 20 - osobowej w celu 
zwiększenia aktywności rucho-
wej wśród osób starszych oraz 
integrację tej grupy wiekowej  
w dwóch blokach: 

blok 1 - zajęcia zawierające 
podstawy gimnastyki ogólnoro-
zwojowej lub profilaktycznej z ele-
mentami rehabilitacji układu ru-
chu (np. ćwiczenia na tzw. „zdrowy 
kręgosłup”, ćwiczenia poprawiają-
ce cechy motoryczne z uwzględ-
nieniem zagadnień – układu krą-

żenia, oddechowego itp.). 
blok 2 - gry i zabawy ruchowe, 

a także sporty – zajęcia ruchowe 
uwzględniające potrzeby danej 
grupy (np. ćw. izometryczne, roz-
ciągające, yoga, itp.) lub charak-
terystyczne dla regionu, lokalnej 
społeczności oraz sporty sezono-

we (np. nordic walking).
Cieszymy się, że wśród miesz-

kańców Gminy Zelów było duże 
zainteresowanie udziałem w pro-
jekcie. Życzymy zatem satysfakcji 
z realizacji swoich marzeń i pasji 
oraz zadowolenia z tego co robi-
cie.

 X edycjA ProGrAMu GrAntoweGo 
dZiAłAj lokAlnie

Co roku na terenie Gminy Zelów realizowane są ciekawe inicjaty-
wy dzięki dofinansowaniu z Programu Grantowego Działaj Lokalnie  

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie 

Dobroczynne „RAZEM”. W tym roku również zarówno 
w placówkach oświatowych, jak i innych organizacjach 

odbyło się wiele ciekawych wydarzeń i działań.

Dziecięcy Kącik w ZSO
Z myślą o najmłodszych uczniach 

szkoły, w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie powstał no-
woczesny plac zabaw. Na ten cel 
szkoła w ramach programu „Działaj 
Lokalnie”, otrzymała grant w wyso-
kości 6 000 złotych. Głównym ce-
lem projektu pt. „Dziecięcy Kącik” 
było utworzenie na terenie szkoły 
ogólnodostępnego, atrakcyjnego 
miejsca, w którym dzieci wspólnie 
z rodzicami czy dziadkami mogą 
spędzić miło, a przede wszystkim 
aktywnie, wolny czas. Przez okres 
wakacyjny trwała realizacja pro-
jektu polegająca na wyznaczeniu 
i zaadoptowaniu miejsca. W prace 
zaangażowali się pracownicy szko-

ły, wolontariusze oraz rodzice. We 
wrześniu zamontowano urządzenia 
małej architektury: zestaw zabawo-
wy ze ślizgiem laminowanym, po-
dwójną huśtawkę oraz podwójne 
drążki do podciągania. Zwieńcze-
niem projektu był Piknik Rodzinny. 

Wygiełzów kusi smakiem
Ochotnicza Straż Pożarna w Wy-

giełzowie realizuje projekt pt. „Wy-
giełzów kusi smakiem”, w ramach 
którego mieszkańcy uczą się tech-
nik dekoracji stołu na różnego ro-
dzaju uroczystości i okazje oraz 
poszerzają swoją wiedzę i umiejęt-
ności podczas warsztatów kulinar-
nych.  Grant w wysokości 6 000 zł 
przeznaczono na zakup niezbędne-
go sprzętu i wyposażenia do zaple-

cza kuchennego m.in. lodówki, war-
nika do wody, filiżanek ze spodkami 
do herbaty i kawy, garnków. Warsz-
taty dla 25 osób prowadzone są 
przez osoby z doświadczeniem ga-
stronomicznym, które poza trady-
cyjnymi daniami kuchni polskiej, 
przygotowują też dania nowator-
skie za pomocą  zdrowych technik 
gotowania. Od września do listopa-
da zaplanowano 5 warsztatów po 2 
godziny. Na zakończenie projektu 
w listopadzie odbędzie się spotka-
nie integracyjne mieszkańców po-
łączone z degustacją potraw.

Przedszkolaki  fotografują
Dzieci z grupy „Pszczółek” Przed-

szkola Samorządowego nr 1 przez 
trzy miesiące biorą udział w warsz-

tatach fotograficznych w ramach 
projektu „Przedszkolaki  fotografu-
ją”. Projekt daje możliwość zapozna-
nia się z techniką fotografowania, 
a za pomocą zakupionego sprzę-
tu dzieci mają możliwość spraw-
dzić w praktyce nabytą wiedzę. 
Wykonane fotografie prezentowa-
ne były na wystawie pt. „Przyroda 
wokół nas” w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Zelowie. Następ-
ne wystawy zdjęć pt. „Moje miasto 
Zelów w oczach dziecka” będzie 
można obejrzeć w Domu Kultu-
ry w Zelowie oraz „Ja i mój kolega”  
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 
w Zelowie. Serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia galerii fotografii przy-
gotowanych przez dzieci.

fot: Facebook/Dominik Kędziak
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Głównym celem projektu, który 
osiągnięto, było zwiększenie inte-

gracji społecznej mieszkańców so-
łectwa, umacnianie więzi między 
pokoleniami, stworzenie warun-
ków do nawiązywania współpra-
cy i porozumienia, pobudzenie 
aktywności społecznej, a także 
przełamywanie barier społecz-
nych. Projekt przyczynił się do kul-
tywowania i promocji lokalnych 
zwyczajów, tradycji, a także do ak-

tywizacji młodych osób w życiu 
społecznym sołectwa. Piknik był 
doskonałą okazją do promocji ak-
tywnego spędzania wolnego cza-
su i integracji mieszkańców. Dla 
uczestników przygotowano de-
gustację potraw lokalnych (prażu-
chy z kapustą i kluski ziemniaczane  
z marchwią). Zarówno najmłod-

si uczestnicy festynu jak i oso-
by dorosłe aktywnie brali udział  
w zabawach i konkursach z na-
grodami. Animatorzy kultury ma-
lowali dzieciom buźki i wykony-
wali różne postacie z balonów.  
W ramach projektu wykona-
no też remont klatki schodowej  
w budynku strażnicy OSP.

Kociszewski Piknik Rodzinny – to wydarzenie promocyjne, które odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kociszewie w ramach projektu 
współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.  

inteGrAcjA MiesZkAńców kocisZewA

W placówkach oświatowych 
odbywają się uroczyste akademie, 
a w Domu Kultury okolicznościo-
we wydarzenie połączone z wystę-
pem muzycznym. Jest to też do-
skonała okazja, aby podziękować 
pedagogom z Gminy Zelów za ich 
całoroczny trud oraz wręczyć oso-
bom wyróżniającym się szczegól-

nymi osiągnięciami dydaktyczno 
- wychowawczymi, nagrody Bur-
mistrza Zelowa.

W tym roku przyznano 14 takich 
nagród. Ich wręczenia dokonały 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska i Przewodniczącą Rady 

Miejskiej Agnieszka First.
Tak przedstawia się w tym roku 

grono osób wyróżnionych:
1. Jadwiga Werner – nauczy-

cielka Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 w Zelowie,

2. Agata Twardowska – na-
uczycielka Szkoły Podstawowej nr 
2 w Zelowie,

3. Aleksandra Szewczyk-Ro-
gut – nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie,

4. Ewa Śpiewak – nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej nr 4  
w Zelowie,

5. Marzena Rybarczyk – na-

uczycielka Szkoły Podstawowej  
w Bujnach Szlacheckich,

6. Bożena Kryza - nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Kociszewie,

7. Elżbieta Semaszczuk – na-
uczycielka Szkoły Podstawowej  
w Wygiełzowie,

8. Andrzej Tarka – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Łobudzi-
cach,

9. Rozaneta Smolarek – na-
uczycielka Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie,

10. Wioletta Czajka – nauczy-
cielka Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Zelowie,

11. Monika Laskowska – dy-

rektor Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 w Zelowie,

12. Marta Golis – dyrektor 
Przedszkola Samorządowego nr 4 
w Zelowie,

13. Małgorzata Kubiak – dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Buj-
nach Szlacheckich,

14. Mariola Głowacka – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Wygieł-

zowie.
Po części oficjalnej, przed pu-

blicznością wystąpiła Joanna Alek-
sandrowicz z zespołem w progra-
mie artystycznym pt. „Od nocy do 
nocy, czyli kilka słów o filmie i mu-
sicalu”.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem oświaty i dniem, w którym składamy pedagogom serdeczne życzenia 
dziękując za wkład pracy w edukację i wychowanie dzieci. 

GMinne obchody dniA edukAcji
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ZelowiAnkA MistrZynią Polski w bikini Fitness

14 maja 2017 r. to data Pani 
debiutu na scenie sportów syl-
wetkowych. To dzień, w któ-
rym udowodniła Pani, że cięż-
kie treningi połączone z dietą  
i wieloma wyrzeczeniami przy-
noszą rezultaty. I do tego jakie! 
Czy spodziewała się Pani, że tak 
szybko posypią się takie sukcesy 
i tytuły? 

- Przyznam szczerze, że nie spo-
dziewałam się, że wszystko tak 
szybko się potoczy. W moim życiu 
od najmłodszych lat sport zawsze 
mi towarzyszył. Wcześniej była to 
gra w piłkę siatkową, później róż-
ne inne aktywności sportowe, aż 
po siłownię. Od kilku lat zaczę-
łam regularnie trenować na siłow-
ni głównie po to, aby poprawić 
kondycję i popracować nad syl-
wetką. Kiedy rok temu poznałam 
podczas jednego z eventów cha-
rytatywnych zawodniczki fitness,  
zaczęłam oglądać zdjęcia z zawo-
dów, szukać informacji na ten te-
mat. Takie wysportowane sylwet-
ki, zachowane proporcje ciała,  
a do tego gracja, klasa, wdzięk, 
makijaż - zrobiło to na mnie nie-

samowite wrażenie i to wtedy 
zrodził się pomysł czy nie spró-
bować swoich sił w tym sporcie. 
Podzieliłam się tym pomysłem ze 
swoim kolegą (a obecnie moim  
trenerem) na siłowni i on bez  
chwili zawahania zapropono-
wał, że mnie poprowadzi. I tak od 
czerwca 2016 r. machina ruszy-
ła: dieta, treningi i przygotowania. 
Naszym planem było zadebiuto-
wanie na scenie w 2018 roku, ale 
w kwietniu tego roku trener podjął 
decyzję o moim starcie w Radomiu. 
Stwierdził, że nie ma na co czekać, 
muszę zdobywać doświadczenie  
i uczyć się obycia na scenie. Ostat-
ni rok to miesiące ciężkiej pracy 
na treningach zarówno aerobo-
wych jak i siłowych, do tego ści-
sła dieta rozłożona codziennie  
w 5 pudełkach. Moje życie nabra-
ło innego tempa i w końcu nad-
szedł ten dzień, kiedy zadebiuto-
wałam w I Mistrzostwach Polski 
NABBA / WFF w Kulturystyce i Fit-
ness w Radomiu. Były to zawody 
inaugurujące działalność NABBA 
/ WFF w Polsce, federacji, w któ-
rej swoje pierwsze kroki w rywa-
lizacji sportowej w kulturystyce 
stawiał Arnold Schwarzenegger. 
Po przejściu weryfikacji, wystar-
towałam w kategorii Miss Fitness 
oraz Ms. Figure Masters Women 
zajmując odpowiednio II i III miej-
sce. Tydzień później, 21 maja pre-
zentowałam już swoją sylwetkę 
podczas Mistrzostw Polski w Kul-
turystyce i Fitness W.P.F. w Biało-
brzegach i to tam wywalczyłam 
zaszczytne I miejsce. Największą 
nagrodą zaś było powołanie mnie 
do Kadry Polski na Mistrzostwa Eu-
ropy rozgrywane 10 czerwca 2017 
r. w Kownie na Litwie. Niestety nie 
wystartowałam w swojej katego-
rii, mimo tego weszłam do fina-
łu i zajęłam tam szóste miejsce  
w kategorii bikini model. Kolejne 
intensywne treningi pod czujnym 
okiem trenera Mateusza Szlęka 
przyniosły złoty medal i tytuł Mi-
strzyni Polski w Bikini Fitness. Mi-
strzostwa odbyły się 21 październi-
ka w Siedlcach. Jestem ogromnie 
wdzięczna swojemu trenerowi za 
tak znakomite prowadzenie mnie 
i za tą słuszną decyzję o moim te-
gorocznym debiucie. Gdyby nie 
Trener i Jego ogromne doświad-

czenie, wiedza oraz to, jak mnie 
motywuje do pracy – nie byłabym 
w tym miejscu, w takiej „formie”.

Jak Pani w tak krótkim okresie 
czasu zdążyła się przygotować 
do debiutu? Przecież poza for-
mą sportową jest mnóstwo in-
nych przygotowań związanych 
z samą prezentacją sylwetki jak 
np. strój, odpowiednie obuwie, 
kosmetyki?

- Bardzo dobre pytanie, bo wła-
śnie tych „kobiecych aspektów” 
mój trener nie wziął pod uwa-
gę planując mój debiut. Znala-
złam grupę zawodniczek bikini 
na facebooku, które  sprzedawały 
swoje stroje po zawodach i dzię-
ki tym kontaktom mogłam w tak 
krótkim czasie kupić wszystko, co 
było mi potrzebne, w tym strój bi-
kini, obuwie, biżuterię, bronzery 
oraz sukienkę wieczorową. W fe-
deracjach, w których startowałam 
strój wieczorowy był obowiązko-
wy. To w nim kobiety prezentu-
ją grację i swoją kobiecą stronę.  
Z kolei drugie wyjście w stroju bikini 
ma pokazywać proporcje sylwetki  
i umięśnienie.

Mistrzyni Polski w Bikini Fit-
ness, a na co dzień oficer pra-
sowy w Komendzie Powiatowej 
Policji w Łasku. Jak Pani godzi 
te dwa odmienne światy i obo-
wiązki?

- Nie mam z tym większego pro-
blemu. Jeśli ma się cel i marzenia 
wszystko można pogodzić. Przed 
pracą muszę wcześniej wstać, 
aby wykonać trening i przygoto-
wać na cały dzień posiłki. W pracy 
oczywiście służbowe obowiązki, 
jako oficer prasowy współpracuje 
m.in. z mediami, a po pracy zno-
wu siłownia i mordercze wręcz 
treningi. Ale bez nich nie osiągnę-
łabym tego co mam. W tej swojej 
pasji tylko systematyczne treningi, 
dieta i determinacja mogą zapew-
nić mi sukces. Przy tym obłożeniu 
czasowym, zawsze staram się jed-
nak wygospodarować chwilę wol-
nego czasu na spotkania ze zna-
jomymi i rodziną, którzy bardzo 
mnie wspierają w mojej pasji. 

Jak koledzy z pracy i przełożo-
ny podchodzi do Pani pasji?

- Muszę powiedzieć i podzię-
kować zarówno kolegom i kole-
żankom, jak i Panu Komendanto-

wi, którzy nie tylko wspierają mnie, 
śledzą moje sukcesy, ale przede 
wszystkim bardzo pozytywnie 
podchodzą do realizacji mojej pa-
sji. Po moim debiucie sami mnie 
namawiali abym pochwaliła się 
swoimi osiągnięciami w mediach. 
I z tym przyznaję miałam najwięk-
szy problem, bo pisać o sobie jest 
najtrudniej. Ale poszłam za cio-
sem i napisałam krótką notkę, nie 
zdając sobie do końca sprawy, że 
to wywoła lawinę artykułów pra-
sowych i takie zainteresowanie 
mediów zarówno lokalnych, re-
gionalnych jak i ogólnopolskich.  
W krótkim czasie dostałam zapro-
szenie do programu telewizyjne-
go „Dzień dobry TVN”, co też było 
dla mnie dużym zaskoczeniem. 
Nie ukrywam, że jest to bardzo 
miłe, ale też stresujące. Chociaż 
mimo stresu było to fantastyczną 
przygodą.

A co na to rodzice, że córka po-
licjantka z dnia na dzień stała się 
gwiazdą sportów sylwetkowych?

- Moi rodzice bardzo mnie 
wspierają. Z tatą lubimy razem po-
biegać lub wyskoczyć na basen 
czy rower. On jest też jest bardzo 
aktywny sportowo. Jeżeli chodzi   
o mamę, to chyba najtrudniej było 
jej pogodzić się z moją „pudełko-
wą” dietą (śmiech), kiedy na święta 
trudzi się w kuchni aby przygoto-
wać smaczne posiłki, a ja np. pod-
czas wigilii przychodzę ze swoimi 
posiłkami w pudełkach. Z całym 
przekonaniem mogę stwierdzić, 
że rodzice nie mają problemu  
z tym, że codziennie widzą mnie  
w mundurze, a później na scenie 
w stroju bikini kiedy prezentuję 
moje osiągnięcia sylwetkowe.    

 Jakie plany startowe?
- Z dumą mogę powiedzieć, że 

zostałam powołana do składu pol-
skiej reprezentacji federacji  WPF 
Poland Team na Mr. Univers WPF 
do Brukseli w dniach 18-19 listo-
pada. Jest to dla mnie ogromne 
wyróżnienie i prawdziwy zaszczyt. 

Zatem trzymamy mocno kciu-
ki i życzymy kolejnych sukce-
sów! Dziękuję, że pomimo tylu 
obowiązków, znalazła Pani czas 
na rozmowę. Nasi mieszkańcy 
mają prawo wiedzieć, że wśród 
nas jest Mistrzyni Polski w Bikini  
Fitness!

Z Katarzyną Staśkowską Złotą Medalistką Pucharu Polski w Kulturystyce i Fitness, 
rozmawia redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk - Chojnacka.

wywiAdy
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burMistrZ inForMuje
co w GMinnych inwestycjAch?

Zgodnie z planem inwesty-
cyjnym zawartym w budże-
cie Gminy Zelów na 2017 rok,  
sukcesywnie są realizowane za-
dania inwestycyjne zarówno  
w Zelowie jak i na terenach wiej-
skich. 

W ostatnim czasie zakończono  
i odebrano remont ul. Królew-
skiej, która łączy ul. W. Łokietka  
z ul. Poznańską w Zelowie. Zakres 
robót obejmował budowę dro-

gi wraz z chodnikami i wjazda-
mi do posesji. Nawierzchnię drogi  
o długości ok. 215 mb wykonano 
z asfaltobetonu, a chodniki z kost-
ki brukowej. Jednocześnie prze-
dłużono istniejące w ul. Łokietka 
oświetlenie uliczne, rozbudowu-
jąc je o 6 nowych słupów oświetle-
niowych. Wartość zadania wyniosła 
395 942,89 zł.

Dokonano także remontu dro-
gi gminnej w Łobudzicach, któ-
ry polegał na wykonaniu  podbu-

dowy z kruszywa łamanego oraz 
położeniu nowej nawierzchni  
z asfaltobetonu. Powyższe prace 
wykonano na odcinku o długo-
ści ok. 690 mb. W ramach zada-
nia ustawiono także wzdłuż jezdni 
betonowe krawężniki, wykonano 
zjazdy do posesji oraz pobocza. 
Istniejące rowy odmulono, a skar-
py umocniono płytami ażurowy-
mi. Realizacja zadania kosztowała 
449 966,50 zł, z czego  55 020,00 zł 
udało się pozyskać z budżetu Wo-
jewództwa Łódzkiego pochodzą-
cych z tytułu wyłączenia z produk-
cji gruntów rolnych. 

Zakończono remont ul. Lubel-
skiej na odcinku od ul. Sporto-
wej do drogi wojewódzkiej 484. 
Długość remontowanego odcin-
ka wynosi 730 mb. Prace pole-
gały na wzmocnieniu podbudo-
wy tłuczniowej, wyprofilowaniu  
i ułożeniu nawierzchni z asfaltobe-
tonu. Wartość zadania - 319 554 
zł. Zadanie zgłoszono do odbioru 

końcowego przez Wy-
konawcę.

Na terenach wiej-
skich remontowane są 
drogi w miejscowo-
ściach: Pszczółki i Kuź-
nica – Drzewociny.  
W Pszczółkach  na od-
cinku o długości ok. 240 
mb będzie wykona-
ne  korytowanie drogi,  
a następnie  podbudo-

wa z tłucznia dolomitowego i na-
wierzchnia z asfaltobetonu. War-
tość zadania wynosi 153 000 zł. 
Planowany termin zakończenia 
- 10 listopada br. Podobny zakres 
będzie zawierał remont drogi Kuź-
nica – Drzewociny na odcinku o 
długości ok. 190 mb. Dodatkowo 
będą wybudowane dwa przepu-
sty drogowe.  Wartość tego zada-
nia wynosi 149 800 zł z planowa-
nym terminem zakończenia do 20 
listopada br.

Została podpisa-
na umowa na budo-
wę sieci wodociągo-
wo - kanalizacyjnej  
w drodze gminnej po-
między ul. Żeromskie-
go a ul. Cegielnianą  
w Zelowie przylegają-
cej do Urzędu Miejskie-
go, którą wiele osób 
porusza się do szko-
ły, domostw i cmen-

tarzy. Ponadto, znajdują się przy 
tej drodze tereny przemysłowe,  
a wykonanie drogi nie tylko uatrak-
cyjni to miejsce, ale też przyczy-
ni się do większej funkcjonalno-
ści. W ramach zadania planowane 
jest: wykonanie sieci wodociągo-
wej, kanalizacyjnej i deszczowej, 
nawierzchni asfaltowej o długości 
ok. 500 mb oraz chodnika z kost-
ki wibroprasowanej. Dodatko-
wo będzie wykonane oświetlenie 
uliczne. Wartość zadania wyniesie 
1 795 800 zł. Okres zakończenia re-
alizacji zadania przewidywany jest 
do 29.06.2018 r. 

Kontynuowane są także prace 
wynikające z harmonogramu przy 
budowie sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie. Po pracach 
instalacji wewnętrznych, pracach 
wykończeniowych, dociepleniu  
i montażu stolarki okiennej  za-
plecza sali gimnastycznej trwa-
ją prace wykończeniowe po-
legające na układaniu glazury. 
Na budynku głównym sali za-
montowano pokrycie dachowe 
oraz okna. Wokół całego budyn-

ku układana jest nawierzchnia  
z kostki wibroprasowanej. Zadanie 
o łącznej wartości 3 385 999,97 zł 
jest realizowane przy wsparciu fi-
nansowym z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kul-
tury Fizycznej (883 500 zł) i z Regio-
nalnego Centrum Polityki Społecz-
nej w Łodzi – Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych – 331 227,60 zł. 

Przy ul. Szkolnej w Zelowie zre-
alizowano zadanie polegające na 
rozbiórce starej nieużywanej od 
lat hydroforni oraz utwardzeniu 
terenu. Pozwoliło to na uporząd-

kowanie terenu o powierzchni ok. 
650 m² i przeznaczenie go na inne 
cele z pożytkiem dla mieszkańców 
bloków. Wartość rozbiórki wraz  
z utwardzeniem terenu wynosi  89 
851,50 zł.

Na stadionie ZKS Włókniarz 
trwają prace polegające na zamon-
towaniu nowych siedzisk (po lewej 
stronie), wyremontowaniu skarpy, 
schodów i wymianie okien w szat-

niach. Z kolei, w następnym roku 
planowane jest dokończenie roz-
poczętych prac i remontów wy-
mieniając zniszczoną trelinkę na 
nową nawierzchnię z kostki wi-
broprasowanej. Prace te zmienia-
ją wygląd obiektu wybudowane-
go kilkadziesiąt lat temu, który jest 
wizytówką sportową naszej gminy. 
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Gaz ziemny u bram Zelowa – teraz to jest oczywisty fakt, ale do niedawna mogliśmy jedynie o tym pomarzyć. Wieloletnie starania władz 
samorządowych Gminy Zelów o gazyfikację Zelowa przyniosły oczekiwane rezultaty. Pytanie: co dalej? Którymi ulicami Zelowa popłynie gaz 

w pierwszej kolejności, a które ewentualnie będą brane pod uwagę przy dalszej rozbudowie oraz jakie będą koszty takich przyłączeń? 
Na te i inne pytania odpowiadali przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa podczas spotkania, które zostało zorganizowane 

26 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. 

GAZyFikAcjA ZelowA jAko klucZowy eleMent roZwoju

Na zaproszenie Burmistrza Ze-
lowa Urszuli Świerczyńskiej do 
Zelowa przyjechali reprezentan-

ci Polskiej Spółki Gazownictwa 
- Pan Piotr Szczepaniak Młod-
szy Specjalista ds. Komunikacji  
i Pan Piotr Morawski kierownik 
Sekcji Rozwoju, który w prezen-
tacji multimedialnej przedsta-
wił  możliwości zasilenia gazem 
ziemnym Zelowa oraz orientacyj-
ne koszty z tym związane. Plano-
wany zakres rozbudowy (I etap) 
w ciągu najbliższych 28 mie-
sięcy obejmuje ok. 5 km dróg 
na terenie Zelowa. Polska Spół-
ka Gazownictwa jest otwarta na 
propozycje dalszej rozbudowy  
(II etap), ale uzależnia to od zain-
teresowania mieszkańców. 

W tym celu zaproponowano ankietyzację, a uzyskane informa-
cje pozwolą określić zaintereso-
wanie mieszkańców Zelowa ko-
rzystaniem z gazu ziemnego jako 
nośnika energii. Im większe bę-
dzie zainteresowanie mieszkań-
ców, tym bardziej realne będą 
szanse dalszej rozbudowy sieci 
gazowniczej w Zelowie w najbliż-
szych latach. Zatem zachęcamy 
do wypełniania i składania ankiet 
przygotowanych przez PSG.

Termin umowny na przepro-
wadzenie ankietyzacji uzgod-

niony z Polską Spółką Gazow-
nictwa to 1 listopada 2017 r. - 31 
stycznia 2018 r. Wypełnione  
i podpisane ankiety należy  
przekazać do najbliższej Ga-
zowni, wysłać na adres kore-
spondencyjny z dopiskiem 
„Ankieta Zelów”, przesłać e - 
mailem na adresy: piotr.mo-
rawski@psgaz.pl oraz katarzy-
na.witkowska-smola@psgaz.
pl lub w zaklejonej kopercie 
wrzucić do urny ustawionej  
w holu Urzędu Miejskiego. 

ostAtniA cZęŚć roZbudowy ZelowA PrZed nAMi...
Po wykonaniu wielu inwesty-

cji w Gminie Zelów, realizacja 
zadania pn. „Rozbudowa syste-
mów wodno-kanalizacyjnych  
w Zelowie – II etap” w ulicach: 
Leśna, Przejazd, Zofii, Górna, Po-
przeczna i Podleśna jest dla Bur-
mistrza Zelowa priorytetem. Te 
ulice wymagają kompleksowej 
przebudowy tj. zarówno bu-
dowy infrastruktury technicz-
nej, jak i budowy samych dróg. 
Bez zewnętrznego dofinanso-
wania realizacja tego olbrzy-
miego zadania będzie wyma-
gała etapowania. Gmina Zelów 
dwukrotnie już złożyła wniosek 
o dofinansowanie tego zadania 
ze środków unijnych. W pierw-
szym konkursie wniosek został 
złożony poprawnie, ale nie za-
kwalifikował się do dofinanso-
wania ze względu na to, że zda-
niem instytucji zarządzającej 
RPO WŁ Gmina Zelów jak i wie-
lu innych gmin nie spełniły kry-

terium zgodności inwestycji  
z celem szczegółowym osi prio-
rytetowych programu w zakre-
sie wskaźnika koncentracji na 
poziomie 120 osób na 1 km bu-
dowanej kanalizacji sanitarnej  
w obszarze wyznaczonej aglo-
meracji. Gmina Zelów nie zgo-
dziła się z przedłożoną argu-
mentacją składając protest  
w tej sprawie. Po raz drugi zo-
stał złożony w kolejnym ogło-
szonym naborze nasz wniosek 
i obecnie czekamy na rozstrzy-
gnięcie konkursu. Wtedy zo-
stanie podjęta decyzja w ja-
kim zakresie przystąpimy do 
realizacji zadania w 2018 roku.  
W tym celu wykupiono już dział-
ki pod urządzenia pompow-
ni wód deszczowych. Teraz   
jedyne co możemy robić to 
naprawiać w ramach bieżą-
cego utrzymania. W przy-
padku braku otrzymania dofi-
nansowania unijnego, będziemy 

zmuszeni zaciągać pożyczkę  
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi i realizować to 

zadanie etapami. Zadanie będzie 
realizowane, ale wcześniej musi-
my wykorzystać wszelkie możli-
wości otrzymania ewentualne-

go dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. Gmina Zelów ze 
względu na swoją trudną sytu-
ację finansową nie jest w stanie 

udźwignąć samodzielnie w ca-
łości to zadanie. Problemem nie 
jest sama realizacja inwestycji, 
lecz jej sfinansowanie.
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Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 

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

warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. 

 
Szanowni Państwo, 
 

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

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

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

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

losowych. 
• Ubezpieczenie pomoże Ci zachować płynność finansową gospodarstwa 

w przypadku zniszczenia upraw. 

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

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

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

 
 
 

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

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

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

wAŻne dlA MiesZkAńców
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wAŻne dlA MiesZkAńców

PorAdy i konsultAcje dlA MiesZkAńców

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

PUNKt KONsULtACYJNY DLA OsÓB Z PrOBLEMEM ALKOHOLOWYM I OFIAr PrZEMOCY W rODZINIE 
siedziba:  Zelów, ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23)

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

PUNKt PrOFILAKtYCZNO – INtErWENCYJNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I rODZICÓW 
siedziba: Zelów, ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23)

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

e-skłAdkA – Proste PłAtnoŚci do Zus

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 
2018 r. wszystkie składki do ZUS 
będziesz przekazywać na jeden, 
indywidualny numer rachunku 
składkowego. Informację  o nu-
merze tego rachunku dostaniesz 
z ZUS listem poleconym w czwar-

tym kwartale 2017 r. 
Jeśli do końca grudnia 2017 r. 

nie otrzymasz informacji o nume-
rze rachunku składkowego albo 
zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo 
zadzwoń do Centrum Obsługi 
Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 
16 00). Jeśli nie będziesz znał nu-
meru rachunku składkowego nie 
opłacisz w 2018 r. składek. 

Jeśli będziesz miał w 2018 r. 
długi, to wpłata pokryje najstar-
szą należność. Może to spowo-
dować zadłużenie za bieżący 
okres. Wpłynie to m.in. na Twoje 
prawo do zasiłku chorobowego. 
Podlegasz dobrowolnemu ubez-
pieczeniu chorobowemu tylko 

wówczas, jeśli opłacasz składki w 
terminie i w pełnej kwocie. 

Jeśli masz problemy finanso-
we i nie jesteś w stanie w całości 
spłacić zaległych składek, to wy-
stąp do ZUS o podpisanie układu 
ratalnego. Taka umowa zapewni 
Ci objęcie ubezpieczeniem cho-
robowym i prawo do świadczeń. 
Możesz skorzystać z pomocy do-
radcy ds. ulg codziennie w godzi-
nach otwarcia placówek ZUS. Po-
może on zgromadzić i wypełnić 
dokumenty niezbędne do rozpa-
trzenia wniosku o rozłożenie dłu-
gu na raty.

Więcej informacji na temat  
e-Składki znajdziesz na stronie 

www.zus.pl/eskladka
Harmonogram szkoleń 
z e-Składki na listopad 2017 r.
17 listopada 2017 r. – Toma-

szów Mazowiecki,
24 listopada 2017 r. – Toma-

szów Mazowiecki.
Harmonogram szkoleń 
z e-Składki na grudzień 2017 r.
1 grudnia 2017 r. – Tomaszów 

Mazowiecki,
8 grudnia 2017 r. –Tomaszów 

Mazowiecki,
Szczegóły dotyczące wszyst-

kich szkoleń dostępne są na 
stronie www.zus.pl w zakładce 
wydarzenia i szkolenia. 

dostAwy beZPłAtnej ŻywnoŚci
Miejsko - Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Zelowie na-
dal współpracuje z Fundacją 
„Poranek” z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, która zajmuje się dys-
trybucją bezpłatnej żywności  
w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014-
2020. Z myślą o osobach znaj-
dujących się w trudnej sytuacji 
materialno - bytowej z terenu 
Gminy Zelów, w tym roku już dwu-
krotnie zorganizowane były dosta-
wy bezpłatnej żywności w łącznej 

ilości 15 ton o wartości 60 000 zł. 
Paczki żywnościowe zawierały ar-
tykuły spożywcze m.in. cukier, fa-
solę, olej, mleko, szynkę wieprzo-
wą, powidła, kasze. Tego rodzaju 
pomocą objęto 1 471 osób z na-
szej gminy. Skierowania upraw-
niające do odbioru bezpłatnej 
żywności wydawane były przez 
Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Zelowie do koń-
ca sierpnia 2017 r. Kolejne partie 
żywności planowane są jeszcze  
w tym roku.  

W związku z dużym zaintere-
sowaniem ze strony mieszkań-
ców Gminy Zelów bezpłatnymi 
konsultacjami z pracownikami 
ZUS, które zorganizowane były 
w Urzędzie Miejskim w Zelowie 
w październiku br., Urząd Miej-
ski w Zelowie we współpracy  
z Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim zaprasza do wzię-
cia udziału w kolejnym takim 
spotkaniu. Mieszkańcy mogą 
uzyskać informacje na temat 
zmian legislacyjnych - m.in. ob-
niżenia wieku emerytalnego, 

wprowadzenia e - składki czy 
elektronicznej formy zwolnień 
lekarskich.

Pracownicy Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w dniu 21 li-
stopada 2017 r. (wtorek) od 
godz. 12:00 do godz. 16:30  
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Zelowie (sala konferencyj-
na, pokój nr 201) będą w ra-
mach punktu konsultacyjno- 
informacyjnego m.in. rejestro-
wać chętnym mieszkańcom 
profile na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS, udzielać infor-
macji oraz przyjmować wnioski 
emerytalne bez konieczności 
wyjazdu do placówki ZUS.

Wszystkie osoby zaintereso-
wane skorzystaniem z powyż-
szych usług powinny posiadać 
ze sobą dowód osobisty.

kolejne nieodPłAtne 
konsultAcje Zus
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edukAcjA
Rok 2017 obfituje w rocznice i 

jubileusze ważne dla zelowskiej 
społeczności. Nasze miasto ob-
chodzi rocznicę 60-lecia nadania 
praw miejskich, a Zelowski Klub 
Sportowy „Włókniarz” - 95-lecie 
swojego istnienia. Z tej okazji, 
pod koniec września na stadionie 
Włókniarza odbył się Turniej pił-
ki nożnej dla dzieci. Choć aura 
pogodowa była bardzo nie sprzy-
jająca tego dnia i mecze odbywa-
ły się w strugach deszczu, to hu-
mory dopisywały, a zawodnicy 
z zacięciem walczyli o każdego 
gola. Ogółem  wystartowało aż 
16 drużyn z województwa łódz-
kiego - 160 dzieci – to niewątpli-
wie rekord Zelowa. 

Patronat nad turniejem ob-
jęli: Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska, ZKS Włókniarz 
oraz OZPN w Piotrkowie Trybu-
nalskim. W turnieju udział wzię-
li chłopcy z rocznika 2008 -2009 
oraz 2010 -2011. W roczniku 
2010 -11 drużyny grały syste-
mem ”każdy z każdym”. Nie było 
tu ani zwycięzców, ani przegra-
nych, wszystkie dzieci otrzy-
mały okolicznościowe medale,  
a drużyny puchary. Z kolei,  
w roczniku 2008-09 dzieci rywali-
zowały w dwóch grupach, gdzie 
dwie pierwsze drużyny z obu 
grup kwalifikowały się do półfi-
nałów.

Wyniki półfinałów:
Włókniarz Zelów I : BAP Soccer 

Bełchatów -  4:1
Włókniarz Moszczenica : APN 

Piotrków Trybunalski - 2:2 (karne 
1:2)

Mecz o 3 miejsce:
BAP Soccer Bełchatów : Włók-

niarz Moszczenica - 3:0
Finał :
Włókniarz Zelów I : APN Piotr-

ków Trybunalski - 3:0
Skład drużyny Włókniarza I: 

Kacper Mądrzejewski, Brian 
Ibok, Nikodem Dymiński, Mi-
chał Cieślak, Igor Sobolewski, 
Bartłomiej Tomczak, Wojciech 
Tokarczyk, Cezary Klich, Igor 
Stanisławski.   Trener -   Maciej 
Mrowiński.

Królami strzelców w roczniku 
2010 - 11 zostali:

Bartek Staniaszek (Włókniarz 
Moszczenica, trener Daniel Ci-
chosz) - 11 goli.

Błażej Światłowski (Włókniarz 
Zelów, trener Maciej Mrowiński)  
- 9 goli.

Królami strzelców w roczniku 
2008 - 09 zostali:

Tobiasz Woźniak (BAP Soccer, 
trener Jacek Popek) - 11 goli.

Michał Cieślak (Włókniarz I 
Zelów, trener Maciej Mrowiński) 
- 9 goli.

Najlepszymi bramkarzami tur-
nieju zostali:

Kacper Smejda (Concordia 
Piotrków, trener Rafał Biegański)

Cezary Klich (Włókniarz I Ze-
lów trener, Maciej Mrowiński).

Aktu dekorowania medalami  
i puchary wręczali fundatorzy:  
Urszula Świerczyńska Burmistrz 
Zelowa, Stanisław Sipa Prezes 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej  

w Piotrkowie Trybunalskim oraz 
Maria Korzynek  Prezes ZKS Włók-
niarz.

Organizatorzy turnieju skła-
dają podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
jego zorganizowania: funda-
torom nagród, trenerom, za-
wodnikom i ich rodzicom oraz  
wolontariuszom z ZSO w Zelowie.

jubileusZowy turniej Piłki noŻnej

W 5. edycji projektu wzięło udział 
1120 dzieci w wieku 7-12 lat z całe-
go województwa łódzkiego, w tym 
80-osobowa grupa z naszej gminy. 
W lipcu „Kolorową Lokomotywą” 
podróżowali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach Szlacheckich 
i uczestnicy zajęć artystycznych 
Domu Kultury, natomiast w sierp-
niu – uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Wygiełzowie i druga grupa  
z Domu Kultury. Podróże okaza-
ły się niezwykle ciekawe i bogate  
w liczne atrakcje.  

Dużym zainteresowaniem cie-

szyła się wycieczka do Ogrodu 
Botanicznego w Łodzi  i  warszta-
ty ekologiczne, na których dzieci 
poznały tajniki tradycyjnego pol-
skiego bartnictwa i wypiekały sta-
ropolskie podpłomyki. W ramach 
wyjazdu do  Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego zorganizowano 
– inspirowane przyrodą i ekologią 
– warsztaty gobelinu ekologiczne-
go, malowania na płótnie farbami 
akrylowymi oraz fotografii przy-
rodniczej. Ponadto, w Szkole Pod-
stawowej w Bujnach Szlacheckich  
i w Domu Kultury odbyły się warsz-

taty rękodzieła ludowego; dzie-
ci zapoznały się  z ludowymi wy-
cinankami, robiły kwiaty z bibuły, 
wyplatały ze sznurka, z wielkim za-
pałem wykonywały ludowe rzeźby  
w drewnie lipowym.

Wiedzę i umiejętności zdoby-
te podczas warsztatów, uczestni-
cy projektu wykorzystali w kon-
kursach „Kolorowej Lokomotywy”.  
W konkursie plastycznym II nagro-
dę otrzymała Julia Urbaniak, wy-
różniono: Maję Krawczyk, Adrian-
nę Kowalską i Nikodema Grala.  
W konkursie sztuki ludowej i rę-

kodzieła wyróżniono: Amelię 
Szczepaniak, Annę Woźniak  
i Nikodema Grala. W konkursie 
fotograficznym wyróżnione zo-
stały zdjęcia Macieja Gawrona,  
Szymona Papugi i Zuzanny Pie-
choty. Gratulujemy wszystkim lau-
reatom. 

14 października br. w Łódz-
kim Domu Kultury odbył się uro-
czysty finał projektu;  nagrodzone  
i wyróżnione osoby otrzymały 
atrakcyjne nagrody. Ich prace moż-
na było zobaczyć na zorganizowa-
nej z tej okazji wystawie.

kolorowA lokoMotywA nA ZielonyM sZlAku do ZelowA
Dom Kultury w Zelowie wspólnie z Łódzkim Domem Kultury piąty rok z kolei podczas wakacji organizuje letni wypoczynek dla dzieci 

z Gminy Zelów w ramach projektu ekologiczno-artystycznego pn. „Kolorowa Lokomotywa na zielonym szlaku 2017”.

27 września 2017 r. w Szkole 
Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Wygiełzowie odbyła się 
uroczysta lekcja historii poświę-
cona 78. rocznicy powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego. 
Uczniowie klas IV-VII zaprezen-
towali bardzo wzruszający, pa-
triotyczny montaż słowno - mu-
zyczny przedstawiający dzieje 
Polskiego Państwa Podziemne-
go od 27 września 1939 roku do 
końca II wojny światowej. Młodzi 
artyści wykazali się wyjątkowymi 
talentami muzycznymi i recyta-
torskimi, wywołując u zebranych 
łzy wzruszenia. Na zakończe-
nie oddano hołd tym wszyst-
kim, którzy Polskie Państwo Pod-
ziemne tworzyli, walczyli i ginęli 
za to, abyśmy my mogli żyć  
w szczęśliwym i wolnym od wo-
jen kraju. Na uroczystość przyby-
li zaproszeni goście, m.in. Jego 
Ekscelencja ks. Biskup Ireneusz 
Pękalski, przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Zelów 
na czele z Burmistrzem Urszulą 
Świerczyńską, radni Rady Miej-
skiej na czele z wiceprzewod-
niczącym Janem Stempiniem, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli 
z terenu Gminy Zelów, rodzice 
uczniów na czele z przewodni-
cząca Rady Rodziców Magdale-
ną Baranowską oraz proboszcz 
parafii w Wygiełzowie.

nAsZyM 
ZAdAnieM jest 

PAMięć …
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W doskonałej atmosferze i w du-
chu rywalizacji fair play na kom-
pleksie boisk „Orlik 2012” odbyły 
się Igrzyska Przedszkolaków. Mia-
ły one szczególny charakter, po-
nieważ wpisały się w cykl imprez 
upamiętniających 60 - lecie nada-
nia praw miejskich Zelowowi oraz 
50 - lecie powstania Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie. Przedszko-
lakom podczas igrzysk kibicowa-
li: Agnieszka Mysłowska Sekretarz 
Miasta, Małgorzata Gajda - Kie-
rownik Referatu, Kultury, Sportu i 
Zdrowia Urzędu Miejskiego, Jan 
Karol Kozłowski - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zelowie i Pre-

zes Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „CZWÓRKA”. 

Aż 157. przedstawicie-
li najstarszych oddziałów 
przedszkolnych znajdują-
cych się na terenie naszej 
gminy zmagało się z trze-
ma podstawowymi kon-
kurencjami lekkoatletycz-

nymi - biegiem, skokiem i rzutem. 
Znakomita pogoda sprzyjała uzy-
skiwaniu świetnych wyników, któ-
re zostały nagrodzone dyplomami  
i medalami ufundowanymi przez 
Burmistrza Zelowa Urszulę Świer-
czyńską. 

W poszczególnych konkurencjach 
zwyciężyli:

• bieg na dystansie 40 m: Kinga 
Lotczyk i Błażej Światłowski

• skok w dal z miejsca: Maria  
Sobala i Bartosz Olejnik

• rzut piłeczką tenisową: Weroni-
ka Kędzierska i Mateusz Drozdow-
ski.

iGrZyskA PrZedsZkolAków

Współpraca partnerska miast ma wiele pozytywnych aspektów,  
zarówno w zakresie wymiany doświadczeń w wielu obszarach działal-
ności samorządów, ale też integracji mieszkańców poprzez spotkania, 

wymiany i realizację wspólnych projektów. Jednym z takich przykładów 
jest projekt ERASMUS+, w którym od września br. uczestniczą uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. 

Projekt edukacyjny pn. Elastic-
-Innovation through the te-
xtile industry in the past, pre-
sent and future łączący miasta 
partnerskie jest efektem wielolet-
niej współpracy pomiędzy Gminą  
Zelów a Związkiem Gmin Neu-
enhaus w Niemczech. Dodatko-
wo realizowany będzie z zaprzy-
jaźnionymi szkołami z Holandii  
i Republiki Czeskiej. W ramach pro-
jektu będą odbywały się spotkania 
wybranych grup uczniów z wymie-
nionych krajów, którzy przepro-
wadzą badania związane z histo-

rią, teraźniejszością i przyszłością 
przemysłu tekstylnego. Umożliwi 
to młodzieży poznanie kultury i hi-
storii partnerskich krajów, a dzięki 
wspólnym spotkaniom, wyjazdom 
z pewnością poszerzy ich umie-
jętności posługiwania się językami 
obcymi oraz sprzyjać będzie na-
wiązaniu nowych kontaktów. Jest 
to dwuletni projekt, którego reali-
zacja potrwa do 31 sierpnia 2019 
roku. Pierwszy wyjazd  edukacyj-
ny naszej grupy uczniów wraz  
z opiekunami do Niemiec miał 
miejsce już w terminie 3-8 listopa-
da br. Na realizację projektu Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Zelo-
wie otrzyma ok. 17 tysięcy euro. 

erAsMus+  dlA ucZniów Zso

nAGrodA łódZkieGo kurAtorA 
oŚwiAty dlA ZelowskieGo 

PrZedsZkolA
Dyrektor Przedszkola Samorzą-

dowego nr 4 w Zelowie Marta Go-
lis odebrała we wrześniu br. z rąk 
Łódzkiego Kuratora Oświaty nagro-
dę rzeczową - huśtawkę „bocianie 
gniazdo” do ogrodu przedszkolne-
go oraz wielkogabarytową grę edu-
kacyjną o tematyce ekologicznej za 
realizację programu ekologicznego. 
W odpowiedzi na konkurs ogłoszo-
ny dla przedszkoli z województwa 
łódzkiego przez Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska w Łodzi  
w roku szkolnym 2016/2017 na re-
alizację programu przedszkolnej 
edukacji ekologicznej pod nazwą 
„Zielony skrzat dba o swój świat”, 
Przedszkole Samorządowe Nr 4 zo-
stało zakwalifikowane do realizacji 
programu jako jedna z 30 placówek 
(na 100 wnioskujących).

Myślą przewodnią tego progra-
mu jest przede wszystkim kształ-
towanie właściwych zachowań  
w środowisku oraz działania na rzecz 
jego ochrony wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym.
Treści edukacyjne z dziećmi reali-

zowane były w 4 blokach tematycz-
nych:

LAS – przyroda i jego naturalne 
środowisko

ZIEMIA – trzy kolory segregacji
WODA – gdzie mieszka?
POWIETRZE – tropienie Eko-

-przestępców

Program objęty był honorowym 
patronatem Łódzkiego Kuratora 
Oświaty. Zadanie dofinansowano ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

Serdecznie gratulujemy!
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Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją dodatkowych 
zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu 

Gminy Zelów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również 
poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie 

zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, 
stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu 

uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom
 patologii społecznych.

Jesienna edycja 
projektu „Umiem 
pływać 2017” re-
alizowana jest od 
początku września 

do końca listopada br. Uczestniczy w 
niej 5 grup dzieci ze szkół podstawo-
wych. Każdy uczeń pobiera 20 lek-
cji pływania pod czujnym okiem in-
struktorów pływania.

Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności  

fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawo-

wych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania  

i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patolo-

gii społecznych, w tym alkoholizmo-
wi, poprzez organizację zajęć spor-
towych dla uczniów,

• efektywne wykorzystanie infra-

struktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostę-

pie do infrastruktury sportowej po-
przez objęcie projektem w szcze-
gólności uczniów, zamieszkałych  
w miejscowościach, w których nie 
wybudowano krytej pływalni,

• edukacja w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z akwenów wod-
nych. 

Wszyscy uczestnicy projektu pt.: 
„Umiem pływać” są zadowoleni  
z udziału  w tym przedsięwzięciu. 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą  
w zajęciach prowadzonych na ba-
senie, bez względu na poziom 
umiejętności i sprawności fizycz-
nej. Partnerami przedsięwzięcia jest  
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych w Łodzi oraz  
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

dArMowA nAukA PływAniA

Przedszkole Samorządowe nr 4  
w Zelowie w roku szkolnym 
2017/2018 realizuje cykl zajęć dla 
dzieci z zakresu kształtowania kom-
petencji matematycznych i pozna-
wania pojęć związanych z finansami 
pt. „PRZEDSIĘBIORCZY PRZED-
SZKOLAK”. Im  wcześniej  dzieci  
poznają  świat  finansów,  tym  le-
piej  będą  w nim  funkcjonowały. 
Wprowadzając  małe dzieci w świat 

ekonomii uczymy ich dbałości o go-
spodarkę naszego kraju i przyszłość 
kolejnych pokoleń. Dlatego też tak 
trudny temat połączono z atrakcyjną  
dla dzieci formą, w której odkrywa-
ją tajemnice finansów. Zajęcia adre-
sowane będą do dzieci 4, 5 i 6 – let-
nich i będą odbywały się tak  aby   
w  przyjemny  i radosny  sposób  przy-
bliżyć  przedszkolakom  te  trudne 
zagadnienia.  Zakładamy  że propo-

nowane  dzieciom  działania  zachę-
cą  je  do  aktywności, wykorzystując 
naturalną ciekawość i będąc miłą za-
bawą,  zawierają jednocześnie treści  
z równych dziedzin i wprowadzą 
dzieci w świat finansów.

W ramach zajęć planowane są na-
stępujące działania:

• zapoznanie dzieci z pojęciami: 
bank, banknot, bilon, bankomat,  
lokata, zysk, strata, itp.;

• poznanie historii skąd się wzięły 
pieniądze? Oraz porównanie waluty 
różnych krajów;

• ćwiczenia logicznego myślenia 
i prostych działań matematycznych 
z użyciem zabawkowych pieniędzy;

• wizyta w oddziale bankowym – 
Po co nam bank?, Skąd się biorą pie-
niądze w bankomacie?

•  wycieczka do sklepu – zakupy, 
ile co kosztuje?

PrZedsiębiorcZy PrZedsZkolAk

Ślubowanie to bardzo wzruszająca 
uroczystość zarówno w życiu każde-
go pierwszaka, jak i całej społeczności 

szkolnej. Najmłodsi uczniowie przy-
gotowują się do niej już od począt-
ku roku szkolnego. Uczą się tekstów 

wierszy i piosenek, wytrwale ćwiczą 
podczas prób. 

W niezwykle podniosłej atmosfe-
rze, przed pocztami sztandarowymi 
swoich szkół pierwszoklasiści uro-
czyście ślubują być dobrymi Polaka-
mi, godnie reprezentować swoje pla-
cówki, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczy-
cielom. Po złożeniu aktu ślubowania  
dyrektorzy szkół dokonują symbo-
licznego pasowania na ucznia. Ślu-
bowanie jest też okazją do wręczenia 

pierwszakom upominków od star-
szych kolegów oraz zaproszonych 
gości. Są to uroczystości pełne wra-
żeń, które na długo pozostają w pa-

mięci wszystkich uczniów.
Swoje uroczystości niemniej wzru-

szające związane z pasowaniem na 

przedszkolaka miały zarówno przed-
szkola samorządowe, jak i oddziały 
przedszkolne szkół podstawowych. 
Występując przed publicznością 
dzieci wykazują się nie tylko swo-
imi umiejętnościami recytatorskimi, 
wokalnymi i tanecznymi, ale także 
wielką odwagą. Po prezentacji czę-
ści artystycznej, dyrektorzy placówek 
oświatowych dokonują także uro-
czystego  aktu pasowania. Życzymy 
przedszkolakom i pierwszakom wielu 
sukcesów i zadowolenia.

cZAs ŚlubowAń i PAsowAń…
Październik był miesiącem obfitującym w uroczystości związane ze ślubowaniami pierwszaków i pasowaniami przedszkolaków. W Gminie Zelów 

w roku szkolnym 2017/2018 do klas I uczęszcza łącznie 139 uczniów, z czego najwięcej 48 w Szkole Podstawowej nr 4, najmniej zaś – 3 
w Szkole Podstawowej w Łobudzicach. Z kolei, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych pasowano na przedszkolaków 

łącznie 99 dzieci, a w przedszkolach samorządowych  łącznie 51 dzieci. 
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W Bibliotece w Zelowie, Szko-
le Podstawowej w Kociszewie  
i Szkole Podstawowej w Wygiełzo-
wie zorganizowane były spotka-
nia czytelnicze dla dzieci w wersji 

dwujęzycznej (w języku polskim  
i czeskim) podczas których czy-
tane były bajki: „Kopciuszek”, „Pi-
nokio”, ”Czerwony Kapturek”. Bajki  

w języku czeskim czytali przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Czechów 
w Polsce z siedzibą w Zelowie.  
Z kolei, do czytania bajek w języ-
ku polskim włączyli się nauczycie-

le i bibliotekarze. Ponadto, dzieci 
uczestniczyły w warsztatach inte-
raktywnych połączonych z przed-
stawieniem teatralnym opartym 

na motywach bajek. Warsztaty po-
prowadzone zostały przez aktorki: 
Dorotę Porowską-Podleśną i Aldo-
nę Jacórzyńską ze Stowarzyszenia 
Grupy Przedsięwzięć Teatralno-
-Medialnych z Warszawy. Poprzez 
zabawę uczestnicy warsztatów 
mogli naśladować sytuacje  i po-
stacie ze świata bajki. W ramach 

projektu ogłoszone zostały kon-
kursy plastyczne dla wszystkich 
uczestników spotkań czytelni-
czych i warsztatów.

bAjkA ucZy i wychowuje

PonAd 121 tysięcy Złotych nA styPendiA sZkolne

Stypendium szkolne będzie reali-
zowane za pomocą formularzy za-
mówień (bezgotówkowo) lub na 
podstawie faktur i rachunków imien-
nych w formie refundacji wydatków 
poniesionych na cele edukacyjne. 
Stypendium szkolne będzie można 
rozliczyć w terminie od 20 listopada 
do 1 grudnia 2017 r. Wypłata stypen-
dium nastąpi w dniach 19-20 grud-
nia 2017 r.

Na co może być przeznaczone 
stypendium szkolne i w jakiej for-
mie może być udzielone ucznio-
wi? 

1) całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów udziału w zaję-
ciach edukacyjnych, wykraczających 
poza zajęcia realizowane w szkole  
w ramach planu nauczania, w szcze-
gólności: udziału w wycieczkach 
szkolnych do teatru, kina, muzeum, 
krajoznawczych, zielonych szkołach 
oraz innych przedsięwzięciach orga-
nizowanych przez szkołę;

2) całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów udziału w zaję-
ciach wyrównawczych, zajęciach dla 
uczniów z dysleksją, dysgrafią, logo-
pedycznych, terapii pedagogicznej, 
psychologicznej, itp.;

3) całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów udziału w zaję-

ciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą, w szczególności nauki 
języków obcych, zajęć muzycznych, 
komputerowych, sportowych, zajęć 
na basenie, plastycznych lub innych 
mających na celu rozwijanie uzdol-
nień ucznia;

4) pomocy rzeczowej o charakte-
rze edukacyjnym, w tym w szczegól-
ności:

a) podręczników, lektur, ency-
klopedii, słowników, atlasów, map, 
globusów, kalkulatorów i innych 
pomocy do realizacji procesu dydak-
tycznego,

b) piórników, tornistrów, pleca-
ków, toreb szkolnych i sportowych, 
worków na obuwie, przyborników 
biurowych, zeszytów, bloków, pa-
pieru do drukarki, długopisów, piór, 
korektorów, gumek, klejów, taśm 
klejących, przyborów rysunkowych, 
malarskich, kreślarskich, temperó-
wek, plastelin, bibuł, brystoli i innych 
rzeczy potrzebnych na zajęcia pla-
styczno-techniczne, itp.,

c) laptopa, netbooka, tableta, 
komputera i sprzętu komputero-
wego (monitora, klawiatury, mysz-
ki, głośników, słuchawek), drukarki, 
urządzenia wielofunkcyjnego, tuszy/
tonerów do drukarki, nośników da-
nych (m.in. płyta, pendrive), części do 

ww. urządzeń, abonamentu inter-
netowego za okres od września do 
czerwca, oprogramowania (system 
operacyjny, pakiet biurowy), multi-
medialnych programów edukacyj-
nych, itp.,

d) gier edukacyjnych,
e) instrumentów muzycznych wy-

korzystywanych przez ucznia do na-
uki gry,

f ) okularów/soczewek/szkieł kon-
taktowych korygujących wzrok (fak-
tura z adnotacją jakiego ucznia/
dziecka dotyczy),

g) stroju sportowego (bluza spor-
towa, spodnie sportowe, koszulka 
sportowa, spodenki sportowe, dres 
sportowy, skarpety) i obuwia sporto-
wego na zajęcia wychowania fizycz-
nego, w łącznej cenie brutto nie wyż-
szej niż 150 zł wydanej na obuwie 
sportowe i 150 zł wydanej na odzież 
sportową na jednego ucznia, w każ-
dym z okresów: wrzesień-grudzień 
oraz styczeń-czerwiec,

h) stroju sportowego i obuwia 
sportowego związanego z uprawia-
niem konkretnej dyscypliny sporto-
wej, mundurku szkolnego wyma-
ganego przez szkołę oraz innego 
wyposażenia uczniów niezbędnego 
do nauki w poszczególnych rodza-
jach i typach szkół, związanego ze 

specyfiką szkoły; zakup taki wymaga 
potwierdzenia konieczności jego do-
konania przez organizatora zajęć,

i) sprzętu sportowego związane-
go z uprawianą przez ucznia dyscy-
pliną sportu (piłki, rękawice piłkarskie, 
rolki, łyżwy, rower, kimono, strój ką-
pielowy, klapki na basen, czepek, itp.),

j) całkowitego lub częściowe-
go pokrycia kosztów związanych  
z uczestnictwem w praktykach za-
wodowych lub kursach edukacyj-
nych (sprzęt/przybory, materiały  
i strój do praktycznej nauki zawodu (z 
zaświadczeniem ze szkoły, potwier-
dzającym zasadność ich zakupu), 

k) biurka, krzesła do biurka oraz 
lampki na biurko;

5) całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów związanych z po-
bieraniem nauki poza miejscem za-
mieszkania w przypadku uczniów 
szkół ponadpodstawowych oraz 
słuchaczy kolegiów, a w szczegól-
ności zakwaterowania w bursie/in-
ternacie, transportu środkami komu-
nikacji zbiorowej, czesnego za naukę  
w szkole;

6) świadczenia pieniężnego, jeże-
li udzielenie stypendium w formach, 
o których mowa w pkt. 1-5, nie jest 
możliwe lub w przypadku słuchaczy 
kolegiów nie jest celowe.

Biblioteka w Zelowie wraz z Filiami Bibliotecznymi   realizuje projekt „Bajka uczy i wychowuje - Pohádka učí a vychovává” dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”. Partnerem projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o wartości 6 710 zł jest Stowarzyszenie Czechów w Polsce z siedzibą w Zelowie.

Ok. 334 uczniów z terenu Gminy Zelów skorzysta z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych. 
Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 121 464 zł. Na ten cel Gmina Zelów otrzymała dotację celową od Wojewody Łódzkiego. 
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 sukcesy jednostek osP w ZAwodAch PowiAtowych
17 września br. w Bełchato-

wie odbyły się X Powiatowe  
Zawody Sportowo - Pożarnicze, 
w których udział wzięły zwycię-
skie drużyny gminnych elimina-
cji poszczególnych gmin z terenu 
powiatu bełchatowskiego. Gmi-
nę Zelów reprezentowała druży-
na OSP w Zelowie, która w wyni-
ku ostatecznym zajęła III miejsce, 
ustępując strażakom z Wadlewa  

i Dobrzelowa. W kategorii mło-
dzieżowej zwycięstwo zdoby-
ła drużyna OSP w Pożdżenicach, 
która będzie reprezentować nas 
na wojewódzkich zawodach. 
Wśród kobiet drużyna OSP Wypy-
chów uplasowała się na III miej-
scu. Pomimo trudnych warunków 
atmosferycznych, jesteśmy dum-
ni z osiągnięć naszych jednostek 
i składamy serdeczne gratulacje!

 PodPisAno list intencyjny
W Urzędzie Miejskim w Ze-

lowie w dniu 14 września zo-
stał podpisany list intencyjny 
dotyczący współpracy w za-
kresie krzewienia kultury fi-
zycznej i sportu, promocji piłki 
nożnej jako dyscypliny wio-
dącej, szkolenia dzieci i mło-
dzieży oraz promocji zarówno 
Gminy Zelów jak i klubów Wi-
dzew Łódź i ZKS Włókniarz 
Zelów. Sygnatariuszami listu 
byli: Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska, Prezes RTS Wi-

dzew Przemysław Klementow-
ski i Prezes ZKS Włókniarz Ma-
ria Korzynek.

ZKS Włókniarz jest jednym 
z najstarszych klubów sporto-
wych w Zelowie, który w tym 
roku świętuje swoje 95 urodzi-
ny. Obecnie zrzesza rekordo-
wą liczbę uczestników w róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Od najmłodszych lat dzie-
ci  uczą się gry w piłkę nożną.  
W Zelowie działa także jeden 
z większych fanklubów Widze-

wa. Jego sztandarową impre-
zą sportową jest organizowany  
w Zelowie turniej piłki nożnej 
kibiców im. Krzysztofa Surli-

ta. Strony podpisanego listu 
intencyjnego łączy wspólny 
cel, jakim jest rozwój piłki noż-
nej w Zelowie.

 w PAtriotycZną nutę
Piękny wzruszający Koncert 

Pieśni Patriotycznych przygoto-
wali uczniowie klas IV - VII Szko-
ły Podstawowej w Wygiełzowie. 
Koncert wybrzmiał 12 listopada 
w murach zabytkowego kościo-
ła pw. Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Wygiełzowie.  
W obecności zgromadzonych 
gości dzieci zaprezentowały bar-
dzo wysoki poziom artystyczny.  

25 - lecie orkiestry dętej osP w Zelowie
Swój srebrny jubileusz świę-

towała 12 listopada Gminna Or-
kiestra Dęta OSP w Zelowie. Z tej 
okazji, w Domu Kultury w Zelowie 
odbył się okolicznościowy koncert. 
Swoim występem orkiestra kolejny 
raz potwierdziła swój kunszt mu-
zyczny wykonując muzykę filmo-
wą, polską, a nawet światową. Na 
przestrzeni 25 lat orkiestra wielo-
krotnie koncertowała i brała udział 
w różnego rodzaju festiwalach  
i przeglądach, zdobywając wysokie 
miejsca. Obecnie Gminna Orkie-

stra Dęta OSP w Zelowie na czele 
z kapelmistrzem Adamem Kobal-
czykiem liczy 24 osoby. Podczas 
jubileuszowego koncertu 3 człon-
ków orkiestry odznaczono Meda-
lami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”  
(1 – srebrny, 2 – brązowe). To wy-
jątkowe wydarzenie zostało obję-
te Patronatem Honorowym Burmi-
strza Zelowa Urszuli Świerczyńskiej. 

Serdecznie gratulujemy Orkie-
strze Dętej srebrnego jubileuszu 
i dziękujemy za działalność arty-
styczną na rzecz Gminy Zelów, za 

zaangażowanie, życzliwość i obec-
ność w życiu kulturalnym naszej 
gminy. Życzymy dalszych sukce-

sów, rozwoju, realizacji planów  
i zamierzeń, satysfakcji i wszelkiej 
pomyślności.


