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Gmina Zelów 
sporTem sToi

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości
i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego 2018 Roku

życzą
Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First  	 	 	 	 	 	
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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

naGrodZono jakość i efekTywność lokalnej poliTyki oświaTowej
Po raz czwarty z rzędu Gmina Zelów została wyróżniona certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” w Ogólnopolskim Programie 

Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów reprezentantom wyróżnionych 
gmin, powiatów i województw z całej Polski miało miejsce 9 grudnia br. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

„Samorządowy Lider Edukacji” jest 
jednym z najbardziej prestiżowych 
certyfikatów jakości przyznawany 
jednostkom samorządu terytorial-
nego na podstawie oceny Komisji 
Ekspertów, reprezentujących śro-
dowisko naukowe, którą powołują 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkol-

nictwa Wyższego oraz Agencja PRC. 
Jest on także potwierdzeniem, że 
uhonorowana jednostka podejmu-
je efektywne, innowacyjne, nowa-
torskie oraz znaczące społecznie 
działania w dziedzinie lokalnej poli-
tyki edukacyjnej i zarządzania oświa-
tą. Ponadto, Gmina Zelów wyróżnia 

się na tle innych samorządów pod 
względem wsparcia dla środowisk 
oświatowych, inwestycji w eduka-
cję i jej infrastrukturę oraz wdrażania 
nowoczesnych form i metod kształ-
cenia dzieci i młodzieży. 

Dodatkowo, w tym roku Gmina 
Zelów uzyskała w konkursie wyróż-
nienie nadzwyczajne i tytuł „Lider Ja-
kości Kształcenia”. Wyróżnienia takie 
otrzymały samorządy, które w spo-
sób szczególny troszczą się o pod-
noszenie jakości nauczania w szko-
łach i placówkach, dla których są 
organem prowadzącym oraz mogą 
być pod tym względem wzorami 
do naśladowania dla innych jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Ocena konkursowa działań gmi-
ny trwa blisko 3 miesiące i bazuje 
na wielu źródłach informacji na te-
mat certyfikowanego samorządu: 
od ankiety certyfikacyjnej, poprzez 
analizę obowiązujących w JST do-
kumentów strategicznych czy ak-

tów prawnych, po dane Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej czy 
informacje pozyskane od środowisk 
oświatowych. Po zakończeniu tego 
procesu ewaluacji gmina biorąca 
udział w Programie „Samorządowy 
Lider Edukacji” uzyskuje szczegó-
łową informację zwrotną na temat 
jakości swojej polityki oświatowej, 
sformułowaną w formie recenzji 
przygotowanej przez Komisję.

Ogólnopolski program „Samo-
rządowy Lider Edukacji” to nie tylko 
okazja na promocję gminy i jej poli-
tykę oświatową, ale przede wszyst-
kim możliwość uzyskania cennej 
informacji eksperckiej na temat 
działań samorządu w zakresie edu-
kacji i nauki, co sprzyja realizowaniu 
polityki projakościowej, opartej na 
zaleceniach audytorów zewnętrz-
nych.

Certyfikat został przyznany Gmi-
nie Zelów na okres od grudnia 2017 
roku do listopada 2018 roku.

w UrZędZie miejskim w Zelowie ZapłacisZ jUż karTą płaTnicZą

W Urzędzie Miejskim w Zelowie 
można płacić już kartą płatniczą lub 
telefonem. Gmina Zelów uczestni-
czy w Programie upowszechniania 
płatności bezgotówkowych w ad-
ministracji publicznej przy użyciu 

terminali płatniczych POS oraz We-
bPOS Paybynet.

Program jest prowadzony przez 
Ministerstwo Rozwoju we współ-
pracy z Krajową Izbą Rozliczeniową 
S.A., która pełni rolę koordynatora 

programu oraz wspiera finansowo 
jego wdrożenie i funkcjonowanie.  
Możliwość dokonywania płatności 
bezgotówkowych w Urzędzie Miej-
skim w Zelowie jest odpowiedzią na 
oczekiwania mieszkańców. Mamy 

nadzieję, że przyjmowanie opłat  
w formie bezgotówkowej będzie  
dla Państwa wygodne, zaoszczę-
dzi czas, zwiększy bezpieczeństwo 
transakcji, a dla urzędu przełoży się 
na usprawnienie prac całej instytucji.
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ZłoTe Gody 
Kameralna i niecodzienna uroczystość miała miejsce 13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Zelowie. 9 par małżeńskich 

z terenu Gminy Zelów (na uroczystości pojawiło się siedem z nich) odznaczono Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Na pary świętujące w tym roku 
50-lecie małżeństwa w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie czekały ży-
czenia, kwiaty, drobne upominki  
i medale nadane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudę.Aktu dekoracji meda-
lami dokonała Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska podkreślając 
przy tym, że te odznaczenia są je-
dynie symbolem wierności i wy-
trwałości związków małżeńskich. 
Następnie Pani Burmistrz zwróciła 
się do Jubilatów - Niech ten jubile-
usz będzie przykładem dla wszystkich 
młodych par, które zakładają rodzi-
ny. Niech spełnią się Wasze nadzieje  
i marzenia, jakie wiążecie z dalszym 
okresem wspólnego życia, aby Wasze 
małżeństwa były szczęśliwe, a wspól-
na droga była jasna, piękna i prowa-
dziła do szczytów osiągnięć w życiu 
osobistym, rodzinnym i społecznym. 

Bądźcie przez długie lata szczęśliwi, 
zdrowi, zażywajcie nadal radości życia  
w kręgu swoich najbliższych, uczcie 
ich jak żyć i pracować, tak jak sami to 
czyniliście do tej pory.

Złote Gody obchodzili: Sabi-
na i Ignacy Gawlikowie, Elżbieta  
i Krzysztof Rybakowie, Marian-
na i Jerzy Paproccy, Anna i Bog-

dan Kowalczykowie, Henryka  
i Stanisław Sudakowie, Stanisła-
wa i Stefan Małeccy, Marianna 
i Stanisław Donajczykowie, Le-
okadia i Antoni Wieczorkowie  
i Janina i Jan Grzankowie.

Muzycznym akcentem podczas 
tej podniosłej uroczystości był wy-
stęp uczniów ze Szkoły Podstawo-

wej nr 4 w Zelowie. Przypominamy 
parom małżeńskim z terenu Gmi-
ny Zelów, obchodzącym jubileusz 
50 - lecia pożycia małżeńskiego, 
że Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadawane są wyłącz-
nie na wniosek, który należy złożyć  
w Urzędzie Stanu Cywilnego  
w Zelowie.

Gminna wiecZerZa wiGilijna
Okres Świąt Bożego Narodzenia jest szczególnym czasem, kiedy nikt nie powinien być zapomniany i pozostać sam. 

Od wielu lat, w Domu Kultury w Zelowie jest organizowana Gminna Wieczerza Wigilijna dla blisko 200 osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Zelów. Tak było i w tym roku.

21 grudnia w Domu Kultu-
ry w Zelowie przy wigilijnym sto-
le wspólnie zasiedli mieszkańcy, 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Agnieszka First wraz  
z radnymi, ksiądz prałat Jacek Am-
broszczyk i pozostali zaproszeni go-
ście. Po krótkiej modlitwie, uczest-
nicy Gminnej Wieczerzy Wigilijnej 
przełamali się opłatkiem składając 
sobie nawzajem życzenia świątecz-
ne. Po wspólnej wieczerzy, nastąpi-
ło kolędowanie razem z zespołem 
„Za Miedzą” Kurówek-Kurów i orkie-
strą dętą OSP Kurów. Organizato-
rów dzielnie wspierali niezastąpieni 

wolontariusze ze Szkolnego Klubu 
Wolontariatu przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Klubu Wo-
lontariatu Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Zelowie. Na koniec każdy uczest-
nik wieczerzy otrzymał upominek.

Organizacja Gminnej Wieczerzy 
Wigilijnej, którą zajmują się Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie, Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Razem” i Dom Kultu-
ry, była możliwa dzięki wsparciu fi-
nansowemu lokalnych sponsorów, 
firm, instytucji i  Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów. Wszystkim darczyń-
com serdecznie dziękujemy. 

pacZki świąTecZne 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Zelowie przygo-
tował w tym roku 106 paczek świą-
tecznych dla rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialno-
-bytowej. W ich wydawaniu uczest-

niczyła także Burmistrz Zelowa Ur-
szula Świerczyńska, Dyrektor Domu 
Kultury Małgorzata Dębkowska 
oraz pracownicy ośrodka pomo-
cy społecznej. W akcję pakowania 
i rozdawania paczek świątecznych 
zaangażowali się wolontariusze  
z Klubu Wolontariatu przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących  
w Zelowie. Dodatkowo, Przedszkole 
Samorządowe Nr 1 im. Marii Konop-
nickiej oraz Przedszkole Edukacyjne 
im. Jana Amosa Komeńskiego przy 

Parafii Ewan-
gelicko Re-
formowanej  
w Zelowie 
przeprowa-
dziły zbiór-
kę zabawek, 
które zosta-
ły przekaza-
ne rodzinom 
otrzymują-
cym paczki 
świąteczne.
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Studniówka w ZSO

skróT wydarZeŃ 2017 rokU

Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Krasyliw na Ukrainie

Koncert noworoczny Dzień Kobiet w OSP Łobudzice

II Zelowski Szus O Czółenko I Memoriał Jana Tomczyka w piłce siatkowej kobiet

I Memoriał Aleksandra Kałużnego Wystawa lokalnych twórców w partnerskiej gminie w Niemczech
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Memoriał Krzysztofa Surlita w piłce nożnej Rajdy rowerowe

Dożynki Gminne Dni Zelowa

Koncerty festiwalowe Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2

Gaz u bram Zelowa 25 - lecie Orskiestry Dętej OSP Zelów
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Miejsko - Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie od 
2016 roku realizuje projekt „Akade-
mia Zdrowej Rodziny” współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkie-
go na lata 2014-2020. Na począt-
ku projekt przewidywał udział 58 
osób (25 osób dorosłych i 33 dzie-
ci) z możliwością objęcia wspar-
ciem większej ilości osób z rodzin 
objętych świadczeniami pomo-
cy społecznej. Na chwilę obec-
ną udział w projekcie bierze 70 
Mieszkańców Gminy Zelów.

Zadaniem projektu jest uzyska-
nie kompleksowego wsparcia ca-
łej rodziny na rzecz jej prawidło-
wego funkcjonowania. W 2017 r. 
uczestnicy projektu zostali obję-
ci wsparciem usług społecznych  
w formie:

•   asystenta rodziny,
• rozwijania kompetencji wy-

chowawczych,
• grupy wsparcia,
• rozwijania kompetencji zarzą-

dzania budżetem domowym.
Ponadto, uczestnicy projektu 

mieli możliwość skorzystania z in-
dywidualnych porad specjalistów: 
pedagoga, psychologa i prawnika.

W ramach projektu zorganizo-
wano również dla 58 osób:

• grupowe poradnictwo z zakre-

su wiedzy o zdrowym stylu życia 
(rekreacja ruchowa, dietetyka, sek-
sualność człowieka), które odbyło 
się w formie wyjazdowej do miej-
scowości Rochna (powiat brzeziń-
ski);

• grupowe poradnictwo spe-
cjalistyczne z zakresu profilakty-
ki przemocy w rodzinie, które od-
było się w Ośrodku „Przy Patykach” 
(Kolonia Łobudzice). 

W trakcie uczestnictwa rodzi-
ców w zajęciach projektowych, 
dzieciom zapewniono opiekę pe-
dagoga.

Projekt będzie kontynuowany 
do 31 marca 2018 roku.

Realizator projektu: Miejsko - 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, 
ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 
28, mgops.zelow.pl

 „akademia Zdrowej rodZiny”

Pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Zelowa w sali Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zelowie 
przy ul. Dzielnej odbyło się jubi-
leuszowe spotkanie męskiej i żeń-
skiej młodzieżowej drużyny po-
żarniczej OSP Zelów – seniorzy, 
powołanych w 1967 r. i 1968 r. z 
inicjatywy ówczesnego zastępcy 
naczelnika OSP Zelów Czesława 

Niedzielskiego. Na jubileuszowej 
zbiórce stawili się druhowie-senio-
rzy: Magdalena Niedzielska, An-
drzej Boczkiewicz, Karol Gawlik, 
Jan Rośniak, Jerzy Gardulski, Zdzi-
słąw Kopka, Zbigniew Chlebowski, 
Urszula Fiks, Krystyna Jarkowska, 
Barbara Turlej, Krystyna Turlej, Elż-
bieta Jarosińska, Maria Dyła i Maria 
Maciejewska. Wszystkich zapro-

szonych gości przywitali druży-
nowy Andrzej Boczkiewicz i dh 
Niedzielska. Uroczystość uświet-
nili swoją obecnością: sekretarz 
miasta Agnieszka Mysłowska, były 
komendant  ZOS Zelowskich Za-
kładów Przemysłu Bawełnianego 
Eugeniusz Smolny, były instruktor 
zawodu Kwatermistrz Hufca ZHP 
Eugeniusz Biskupski, Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej w Ła-
sku (w latach 1978-2000) bryga-
dier Zbigniew Witaszczyk, były 

szkoleniowiec dh Jerzy Dobroś.
Było to niezapomniane i wzru-

szające spotkanie, podczas które-
go wspominano początki powsta-
nia drużyn, ich udział i sukcesy w 
zawodach strażackich, a przede 
wszystkim działalność społecz-
ną na rzecz miasta i lokalnej spo-
łeczności. Ważną częścią spotka-
nia była wystawa upamiętniająca 
aktywność drużyny: fotografie, dy-
plomy, odznaczenia i medale.

spoTkanie wspomnieniowe po laTach

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
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Gmina Zelów sporTem sToi

W tym roku ZKS Włókniarz ob-
chodzi swój piękny jubileusz 95 
- lecie istnienia. Jest najstarszym 
zelowskim klubem sportowym  
z bogatą historią. Jak na przestrze-
ni lat zmieniał się klub?

- Historia klubu to dziesiątki lat ży-
cia sportowego wielu pokoleń Ze-
lowian. Przypuszczam, że nie ma ro-
dziny w Zelowie, której członek nie 
byłby związany z Włókniarzem. Hi-
storia klubu sięga do roku 1922. 
Wówczas grupa inicjatywna złożona 
z piłkarzy, m.in. Józefa Słamy, Broni-
sława Markiewicza czy Władysława 
Kina powołała Towarzystwo Sporto-
we w Zelowie. Pierwszym Prezesem 
i jednocześnie trenerem był Antoni 
Przeździecki. Nazwa Zelowski Klub 
Sportowy pojawiła się w 1937 roku. 
Po zakończeniu działań wojennych, 
klub reaktywował swoją działalność. 
W 1966 roku z inicjatywy Jerzego 
Flejszmana, Eugeniusza Smolnego, 
Stanisława Chojnackiego, Kazimie-
rza Dębkowskiego, Jana Milerskiego, 
Jana Pierzynki, Bazylego Góreckiego 
i innych osób, na bazie koła sporto-
wego, powstał Zelowski Klub Spor-
towy „Włókniarz”. 22 lipca 1969 r. zo-
stał oddany do użytku stadion (jak 
na tamte czasy doskonałej jakości). 
Całe życie sportowe w Zelowie to-
czyło się wokół piłki nożnej. Ona łą-
czyła lokalną społeczność, różne gru-
py narodowościowe i wyznaniowe. 
Przed wojną istniała sekcja bokserska,  
a także organizowane były biegi prze-
łajowe, zawody kajakowe i kolarskie.  
W 1966 r. rozpoczęła działalność sek-
cja piłki siatkowej. W latach 1966-
1988 były również lekkoatletyczna, 
tenisa stołowego, a nawet w 1991 r. 
sekcja brydża sportowego. Jednak 
przez 95 lat istnienia klubu najbar-
dziej prężną była sekcja piłki nożnej.

Z klubem jest Pani związana od 

wielu lat, czy podziela Pani moje 
zdanie, że tylu uczestników jeszcze 
nigdy w klubie nie było jak obec-
nie? Czemu lub komu zawdzięcza-
my taką sytuację?

- Z klubem związana jestem od 
wielu lat. W domu rodzinnym to mój 
tato był miłośnikiem sportu, cho-
dził na mecze ”Włókniarza”, przeży-
wał zwycięstwa i porażki drużyny  
i to on zaszczepił mi miłość do spor-
tu. Najpierw byłam członkiem klubu, 
w latach 1996-2001 po raz pierwszy 
zostałam Prezesem. Od tego czasu 
nieprzerwanie jestem działaczką Klu-
bu, a od 2011 r. ponownie Prezesem.  
Przez te lata wiele się zmieniało, za-
interesowanie wśród mieszkańców 
grą w piłkę nożną było różne. Od kil-
ku lat ono wzrasta, a obecnie przero-
sło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Zawdzięczamy to m.in. determinacji 
i prośbom Pani Burmistrz o obejmo-
wanie szkoleniem  coraz młodszych 
roczników dzieci i młodzieży w sek-
cjach piłki nożnej. Po kilku latach wi-
dzimy, że to przynosi oczekiwane re-
zultaty. Obecnie mamy rekordową 
liczbę -  ponad 200 w różnych rocz-
nikach (od 1999 do 2011) – chłopcy i 
dziewczęta i również drużyna senio-
rów w IV lidze. Wczesną wiosną 2018 
r. planujemy rozpocząć nabór roczni-
ka 2012. Naszym celem jest tworze-
nie warunków do uprawiania spor-
tu, szczególnie gry w piłkę nożną. 
Jestem przekonana, że wpływ spor-
tu na życie i charakter człowieka jest 
ogromny. Uczy pracowitości, dążenia 
do celu, rywalizacji, wytrzymałości,  
zachowania reguł „fair play”, funkcjo-
nowania w zespole (w myśl powie-
dzenia: „jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego”). Przyjaźnie wyniesione  
z boiska pozostają na całe życie,  
a powiedzenie „sport to zdrowie” jest  
w pełni uzasadnione. Jednak do pro-
wadzenia takiej działalności są nie-
zbędne środki finansowe. Cieszę się, 
że władze samorządowe Gminy Ze-
lów widzą potrzebę i zasadność fi-
nansowania naszych działań. W mło-
dych mieszkańcach jest potencjał 
i warto inwestować w ich rozwój, 
zdrowie, pasje i zainteresowania.  

W tym roku zostało podpisane trój-
stronne porozumienie o współpracy  
i promocji piłki nożnej pomiędzy Bur-
mistrzem Zelowa, Prezesem RTS Wi-
dzew Łódź i ZKS Włókniarz Zelów.  
Czy możemy mówić już o pierwszych 
efektach tej współpracy?

- Nasza współpraca z Widzewem 
Łódź rozpoczęła się już nieco wcze-
śniej. Prowadziliśmy rozgrywki pił-
karskie w IV lidze. Pamiętam słynny 
wręcz historyczny mecz pomiędzy 
ZKS „Włókniarz” a Widzewem Łódź 
rozgrywany w Zelowie w sierpniu 
2015 roku. Frekwencja i zaintereso-
wanie kibiców były ogromne – bra-
kowało miejsc i biletów. Przyjechało 
mnóstwo dziennikarzy, a gościem 
specjalnym był sam Prezes PZPN Zbi-
gniew Boniek. Widzew Łódź wspól-
nie z zelowskim Fun Klubem Wi-
dzewa zorganizował i sfinansował 
wyjazdy zawodników grup mło-
dzieżowych na mecze Widzewa w 
Łodzi. Nasi młodzi zawodnicy byli 
bardzo zadowoleni. We współpracy  
z ZKS Włókniarz, na zelowskim sta-
dionie odbywały się turnieje - Me-
moriał Krzysztofa Surlita - organizo-
wane przez Widzew Łódź i zelowski 
Fun Klub. Ponadto, z Widzewa Łódź 
wypożyczaliśmy zawodników do 
naszej IV ligi. W styczniu 2018 roku 
zaplanowany jest turniej młodzie-
żowych drużyn piłki nożnej w Zduń-
skiej Woli z udziałem klubów współ-
pracujących z Widzewem, w tym 
naszej drużyny. Współpraca z Widze-
wem Łódź może być  dla naszych 
utalentowanych zawodników tzw. 
„okienkiem na świat”. Podobnie jak 
kiedyś dostali tę szansę nasi wycho-
wankowie, a potem znani nie tylko 
w Polsce, ale na boiskach międzyna-
rodowych, wspomniani przeze mnie 
już na początku bracia Wiesław i ś.p. 
Krzysztof Surlitowie. 

W dzisiejszych czasach takich 
społeczników jak Pani jest bardzo 
mało,  nie przesadzę jeżeli powiem, 
że jednostki. Jak udaje się Pani 
udźwignąć to brzemię odpowie-
dzialności i zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie klubu?

- W dzisiejszych czasach trudno 
być społecznikiem. Często podpo-
rządkowuję życie rodzinne Klubo-
wi, ale nie robię tego dla zaszczytów 
czy pieniędzy, po prostu robię to, 
co lubię i głęboko wierzę w sens tej 
działalności. Jest to ogromna odpo-
wiedzialność i związany z nią stres  
i emocje, szczególnie gdy gra IV liga. 
Stres towarzyszy gdy brakuje środ-
ków finansowych. Z kolei, satys-
fakcją są dziesiątki uśmiechniętych 
dziecięcych buziek – szczęśliwych  
i zadowolonych, realizujących swo-
je pasje. Uważam, że tworzymy do-

bry, zgrany  team – zarząd, którego 
członkowie mi pomagają, zawodni-
cy, trenerzy. Nie mogę tu nie wspo-
mnieć naszego głównego sponsora 
– Burmistrza Zelowa Urszuli Świer-
czyńskiej, która wspiera nas i wska-
zuje dobre kierunki działania. Bardzo 
cenię sobie współpracę z dyrektora-
mi szkół, klubów i związków spor-
towych (ŁZPN, Okręgowym Związ-
kiem Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb., 
Policją i innymi sponsorami (żal, że 
ich tak mało). Niezwykłą wartością 
dodaną dla mnie jest zaangażowa-
nie rodziców naszych młodych za-
wodników. Zapraszam wszystkich 
chętnych do wspólnego działania, 
współpracy, aby wspólnie przeży-
wać zwycięstwa i porażki, bo taki jest 
sport.

Gmina Zelów nie tylko dofinan-
sowuje bieżącą działalność klubu 
w ramach konkursu ogłaszanego 
co roku przez Burmistrza Zelowa, 
ale też przeprowadza sukcesyw-
nie prace remontowe, dzięki czemu 
zmianie ulega wizerunek stadionu?

- Zdecydowanie tak. W ostatnich 
latach sukcesywnie Gmina Zelów 
przeprowadza prace inwestycyjne. 
W bieżącym roku wyremontowana 
została cała wschodnia część stadio-
nu – trybuny, utwardzono skarpy, za-
łożono nowe siedziska, utworzono  
i ogrodzono sektor dla kibiców i go-
ści. Ponadto, utwardzono też skarpy 
przy boisku bitumicznym i ogrodzo-
no. W budynku wymieniono stare 
zniszczone okna. Dzięki tym pracom 
nie ma problemu z uzyskaniem li-
cencji dla klubu z IV-ligową druży-
ną. Jednym z wymogów licencyj-
nych jest prowadzenie rozgrywek 
piłkarskich na obiekcie spełniającym 
określone warunki. Po przeprowa-
dzonych remontach te warunki speł-
niamy. Poprawia się wygląd i este-
tyka całego obiektu. Zauważają to 
zawodnicy, działacze, kibice klubów 
przyjeżdżających do nas na mecze. 

Czy chciałaby Pani jeszcze coś 
dodać?

- Bardzo dziękuję za rozmowę  
i korzystając z okazji chciałam złożyć 
wszystkim działaczom, trenerom, za-
wodnikom, kibicom, sympatykom, 
pracownikom, sponsorom i miesz-
kańcom Gminy Zelów życzenia zdro-
wych, radosnych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia i wiele pomyśl-
ności w życiu osobistym, zawodo-
wym i sportowym w 2018 roku. 

Z Prezesem ZKS Włókniarz Marią Korzynek o historii klubu i jego bieżącej działalności rozmawia redaktor naczelna IZ Olena Krawczuk - Chojnacka

wywiady
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Gmina Zelów Z BUdżeTem na 2018 rok
Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Zelowie, która odbyła się 14 grudnia w Domu Kultury w Zelowie, został przyjęty zarówno budżet 

Gminy Zelów na 2018 rok jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026.

Gmina Zelów, jako jedna  
z pierwszych gmin w wojewódz-
twie łódzkim, ma już uchwalo-
ny budżet na 2018 rok i Wielolet-
nią Prognozę Finansową na lata 

2018 - 2026.  W budżecie na 2018 
rok dochody zaplanowano w wy-
sokości 56 750 000,00 zł, a wydat-
ki - 57 532 544,00 zł, w tym bieżące 
w wysokości 53 681 050,19 zł (zle-

cone - 16 807 908,00 zł), a mająt-
kowe - 3 851 493,81 zł. Wśród naj-
większych zadań inwestycyjnych, 
które znalazły się w budżecie Gmi-
ny Zelów  na 2018 rok, należy wy-
mienić: dokończenie budowy sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Zelowie, budowę sieci wodo-
ciągowo - kanalizacyjnej w dro-
dze gminnej pomiędzy ul. Żerom-
skiego i Cegielnianą oraz remonty 
dróg w trzech sołectwach: Jawor, 
Pawłowa i Pożdżenice.  Wciąż cze-
kamy na rozstrzygnięcie konkursu, 
w ramach którego Gmina Zelów 
wystąpiła z wnioskiem na rozbu-
dowę sieci wodno - kanalizacyjnej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni 

w Zelowie - II etap. Dotyczy to ulic: 
Leśna, Przejazd, Zofii, Górna, Po-
przeczna i Podleśna. Zadanie to jest 
planowane również do realizacji.  
W  budżecie Gminy Zelów na 2018 
rok wyodrębniono kwotę w wy-
sokości 496 976,65 zł na realizację 
zadań w ramach funduszu sołec-
kiego.  Ponadto, przewidziano kwo-
tę w wysokości 2 266 056,00 zł na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek. Zarówno bu-
dżet Gminy Zelów na 2018 rok jak 
i Wieloletnia Prognoza Finansowa 
na lata 2018 - 2026 zostały pozy-
tywnie zaopiniowane przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową w Łodzi 
Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Obserwatorium Astronomiczne przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie w roku szkolnym 2017/2018 dostępne 
jest dla osób chętnych w poniedziałki w godzinach 11:00 - 13:30 
(oprowadzający mgr Jarosław Twardowski). 

Prosimy o wcześniejsze (przynajmniej na minimum 
trzy dni przed planowanymi odwiedzinami) uzgodnienie 
i ustalenie terminu pod numerem telefonu  44/634 11 70.  
Minimalna liczba zwiedzających w tym samym czasie to 5 osób. 
W przypadku grup przekraczających  12  osób  będą  one  dzie-
lone  na  dwie  lub  więcej  grup.

jUBileUsZowy rok Za nami
W 2017 roku nasza społecz-

ność lokalna obchodziła jubileusz 
60-lecie nadania praw miejskich 
Zelowowi. Był to nasz wspólny ju-
bileusz, zarówno miasta jak i nas 
mieszkańców. Obchody jubile-
uszowe zainaugurowano Koncer-
tem Noworocznym w Domu Kul-
tury w Zelowie, a przez cały rok 
odbywało się mnóstwo wyda-
rzeń, spotkań i inicjatyw towarzy-
szących we wszystkich obszarach 
życia społecznego. Wraz z 60. rocz-

nicą nadania praw miejskich mia-
stu, swoje jubileusze obchodziło  
w tym roku wiele instytucji i or-
ganizacji takich jak: Liceum Ogól-
nokształcące w Zelowie (60- 
lecie), Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Wygiełzo-
wie (55-lecie), Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Henryka Sienkiewi-
cza  w Zelowie (50-lecie), Szkoła 
Podstawowa w Bujnach Szla-
checkich (20-lecie), Przedszko-
le Samorządowe Nr 1 w Zelowie 

(40-lecie), Stowarzyszenie Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych  
w Zelowie (25-lecie), Zelowski 
Klub Sportowy „Włókniarz” (95-le-
cie), Ochotnicza Straż Pożarna  
w Sromutce (50-lecie). Wymie-
nione placówki oświatowe, sto-
warzyszenia i organizacje przygo-
towały również dla społeczności 
Gminy Zelów liczne okoliczno-
ściowe wydarzenia. 

Dziękuję za ten wyjątkowy dla 
nas wszystkich rok!
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finalny eTap inwesTycji Gminnych

Wśród realizowanych inwesty-
cji gminnych w 2017 roku nale-
ży wymienić największe zadanie 
pn. „Budowa sali gimnastycz-
nej wraz z zapleczem przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Zelowie”. 
W dalszym ciągu trwają prace 
wykończeniowe polegające na 
układaniu glazury i wyposaże-
niu sanitariatów. Zamontowano 
stolarkę okienną, wykonano in-
stalacje wewnętrzne, pokrycie 
dachowe i docieplono cały bu-
dynek. Ponadto, w części zaple-
cza układana jest nawierzchnia 
- wykładzina z tworzyw sztucz-
nych. Równolegle trwają prace 
związane z montażem instalacji 
grzewczej. Wokół całego budyn-
ku układana jest nawierzchnia  
z kostki wibroprasowanej. Zgod-
nie z umową, w maju 2018 roku 
planowane jest zakończenie in-
westycji. Zadanie o łącznej war-

tości 3 385 999,97 zł jest realizo-
wane przy wsparciu finansowym 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki – Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej (883 500 zł) i z Regio-
nalnego Centrum Polityki Spo-
łecznej w Łodzi – Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych – 331 227,60 zł. 

Kolejne zadanie, które zosta-
ło rozpoczęte pod koniec bie-
żącego roku to budowa sie-
ci wodociągowo-kanalizacyjnej 
w drodze gminnej pomiędzy 
ul. Żeromskiego a ul. Cegielnia-
ną w Zelowie. Obecnie wykona-
no już zakres planowanych prac  
na 2017 rok, polegający na bu-
dowie sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami. W 2018 roku będą 
kontynuowane prace związa-
ne z wykonaniem sieci kanaliza-
cyjnej i deszczowej oraz  poło-
żeniem nawierzchni asfaltowej 
o długości ok. 500 mb wraz  
z chodnikiem z kostki wibropra-

sowanej. Dodatkowo będzie wy-
konane oświetlenie uliczne. War-
tość zadania wyniesie 1 795 800 
zł. Okres zakończenia realizacji 
inwestycji przewidywany jest do 
29.06.2018 r. 

Spośród zadań z terminem 

zakończenia w 2018 roku, które 
rozpoczęły się w roku bieżącym 
należy także wymienić remont 
drogi w Pożdżenicach na odcin-
ku o długości ok. 890 mb pole-
gający na demontażu istniejącej 
nawierzchni z płyt betonowych 
i wykonaniu podbudowy tłucz-
niowej. Zakres prac przewiduje 
wykonanie podbudowy z tłucz-
nia dolomitowego i nawierzch-
ni z asfaltobetonu wraz z wjaz-
dami do posesji i odwodnieniem 
powierzchniowym. Wartość za-
dania to 1 054 110,00 zł z plano-
wanym terminem zakończenia - 
29.06.2018 r. 

Podobne zadania polegające 
na remontach dróg trwają obec-
nie w miejscowościach Jawor  
i Pawłowa. Na odcinku o długo-
ści ok. 900 mb (w każdej miejsco-
wości) wykonana będzie podbu-
dowa tłuczniowa i nawierzchnia 
emulsyjno-grysowa. Planowa-
ny termin zakończenia realizacji 
tych zadań to 29.06.2018 r. Łącz-
na wartość prac wykonanych  
w ramach tych remontów wy-
niesie ponad 643 tysiące złotych. 
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Podatki i opłaty lokalne na niezmienionym poziomie

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 14 listopada 2017 r. podjęto uchwały dotyczące m.in. 

wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Zelów na 2018 rok.  Burmistrz Zelowa Urszula 

Świerczyńska wystąpiła do radnych z projektem uchwały  w tej sprawie proponując aby nie podwyższać 

stawek podatkowych na 2018 rok, pozostawiając je tym samym na niezmienionym poziomie. Będzie to 

kolejny rok w Gminie Zelów BEZ PODWYŻEK podatków i opłat lokalnych.

Poniższa tabela przedstawia obowiązujące i uchwalone na 2018 rok stawki 

                         GRUNTY 2017 rok 2018 rok

grunty związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (od 1 m²)
0,86 zł bez zmian

grunty pod jeziorami zajęte pod wodne zbiorniki 

retencyjne lub elektrownie wodne (od 1 ha) 4,58 zł bez zmian

grunty zajęte pod prowadzenie działalności pożytku 

publicznego  (od 1 m²)
0,12 zł bez zmian

grunty pozostałe (od 1 m²) 0,31 zł bez zmian

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (od 1 m² powierzchni użytkowej)

budynki mieszkalne 0,61 zł bez zmian

budynki lub ich części związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

 handel i produkcja

 rzemiosło i usługi

20,49 zł

18,61 zł

bez zmian

bez zmian

budynki zajęte na prowadzenie działalności w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym

10,59 zł bez zmian

budynki zajęte na prowadzenie działalności  w 

zakresie świadczeń zdrowotnych 
4,61 zł bez zmian

budynki zajęte na prowadzenie działalności pożytku 

publicznego 
1,13 zł bez zmian

budynki pozostałe:

 domki letniskowe

 garaże

 budynki gospodarcze, komórki

5,81 zł

7,62 zł

6,97 zł

5,30 zł

bez zmian

bez zmian 

bez zmian

bez zmian

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI 2% wartości bez zmian

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH

bez zmian bez zmian

OPŁATA TARGOWA bez zmian bez zmian

PODATEK ROLNY

 gospodarstwa rolne powyżej 1 ha
 użytki rolne poniżej 1 ha

112,50 zł

225,00 zł

bez zmian

ważne dla miesZkaŃców
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Nowa lokalizacja pUnkTU nieodpłaTnej pomocy prawnej
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

działający dotychczas w Zelowie przy ul. Żeromskiego 28, z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie przeniesiony do siedziby 
Urzędu Miejskiego w Zelowie przy  ul. Żeromskiego 23 (pokój nr 123 na I piętrze).

Harmonogram dyżurów w 2018 r.:
Poniedziałek    9.00  - 13.00
Wtorek            13.00  - 17.00
Środa               9.00  - 13.00

Czwartek       11.30  - 15.30
Piątek              9.00  - 13.00

ważne dla miesZkaŃców

afrykaŃski pomór świŃ coraZ GroźniejsZą choroBą
Wobec realnego zagroże-

nia rozprzestrzeniania się wiru-
sa Afrykańskiego pomoru świń 
(ASF) na terenie województwa 
łódzkiego, w tym Gminy Zelów, 
apelujemy  o zachowanie ostroż-
ności i przestrzeganie  zaleceń w 
tym zakresie.

Afrykański pomór świń to nie-
bezpieczna i groźna choroba  
wirusowa trzody chlewnej i dzi-
ków,  powodująca ogromne stra-
ty w hodowli. W przypadku jej 
wystąpienia straty dotyczą nie 
tylko bezpośrednio hodowców 
tych zwierząt, ale również prze-
mysłu mięsnego ze względu na 
wstrzymanie obrotu i eksportu 
świń oraz dużych kosztów likwi-
dacji ognisk choroby.

Najczęstszą przyczyną zakaże-
nia świń jest bezpośredni kon-
takt ze zwierzętami zakażonymi 
lub zakażonymi odpadami żyw-
nościowymi.

Pomimo, że ludzie nie są wraż-
liwi na zakażenie afrykańskim 
pomorem świń i nie stwarza  to 
zagrożenia dla ich zdrowia i ży-
cia, należy bezwzględnie prze-
strzegać komunikatów i zaleceń 
służb weterynaryjnych w zakre-
sie profilaktyki zapobiegania wy-
stąpienia tej choroby.

Dotyczy to w szczególności 
rolników i osób posiadających 
trzodę chlewną.

Oto podstawowe zalece-
nia Inspekcji Weterynaryjnej 
w profilaktyce zapobiegania 

ASF:
- ograniczyć osobom postron-

nym dostęp do pomieszczeń  
i miejsc przetrzymywania zwie-
rząt.

- zabezpieczyć swoje gospo-
darstwo przed możliwością prze-
dostania się dzików oraz  zabez-
pieczyć paszę  przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących.

-  stosować w gospodarstwie 
wymaganą procedurę sanitar-
ną między innymi w zakresie  
utrzymania czystości z zastoso-
waniem środków do bieżące-
go odkażania, używania odzieży 
ochronnej, 

-  nie wprowadzać do gospo-
darstwa zwierząt niewiadomego 
pochodzenia - bez świadectw      

zdrowia oraz nie karmić zwierząt 
odpadkami żywności.

W przypadku objawów 
wskazujących na podejrzenie 
choroby zakaźnej u tych zwie-
rząt objawiających się:

- wysoką gorączką
- upadkami w każdym wieku
- sinicą skóry, uszu, brzucha  

i boków ciała z licznymi wybro-
czynami.

- dusznością i pienistym lub 
krwistym wypływem z nosa

- biegunką, często z domiesz-
ka krwi, należy bezzwłocznie po-
wiadomić powiatowego lekarza 
weterynarii, lekarza weteryna-
rii opiekującego się gospodar-
stwem lub Burmistrza Zelowa.

Przypominamy mieszkańcom 
Gminy Zelów o obowiązku wy-
miany dowodu osobistego z po-
wodu upływu terminu ważności 
dowodu.

Jeśli Twój dowód osobi-
sty został wydany w 2007 roku 
lub wcześniej, to koniecznie 
sprawdź czy jest ważny. Nie każ-
dy pamięta, że plastikowe do-
kumenty tożsamości tracą waż-
ność po 10 latach.

Nieważny dowód osobisty nie 

spełnia swoich funkcji, czyli nie 
potwierdza naszej tożsamości  
i obywatelstwa m.in. w kontak-
tach z urzędem. Taki dokument 
jest bezużyteczny w obrocie 
prawnym, ponieważ nie można 
się nim dłużej posługiwać.

Nadal w obrocie prawnym po-
zostają dowody osobiste wyda-
ne bez oznaczenia terminu ich 
ważności (tzw. bezterminowe). 
Nie ma obowiązku wymiany 
tych dokumentów.

pamięTaj o wymianie dowodU osoBisTeGo

UWAGA   Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie zwraca się z uprzejmą prośbą, 

aby pary małżeńskie obchodzące w 2018 roku jubileusz 50 - l ecia pożycia 
małżeńskiego, które mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Zelów, zgłaszały się w terminie do 30 kwietnia 2018 roku 

do Urzędu Stanu Cywilnego w Zelowie (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą 
nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie rodzin jubilatów.
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Gmina Zelów otrzymała dota-
cję celową w kwocie 31 414,00 
zł z budżetu państwa na realiza-
cję przez jednostkę samorządu 
terytorialnego zadania własne-
go, polegającego na prowadze-
niu szkoły z przeznaczeniem na 
wyposażenie gabinetu profilakty-
ki zdrowotnej w sprzęt, o którym 

mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 31d ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych, 
w części dotyczącej warunków 
realizacji świadczeń gwarantowa-
nych pielęgniarki lub higienist-
ki szkolnej. Dotacja ta obejmuje 

do 100% kosztów poniesionych 
na wyposażenie gabinetów pro-
filaktyki zdrowotnej w siedmiu 
placówkach oświatowych Gminy 
Zelów, tj. w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Zelowie, Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie, 
Szkole Podstawowej w Kocisze-

wie, Szkole Podstawowej w Wy-
giełzowie, Szkole Podstawowej 
w Bujnach Szlacheckich, Szkole 
Podstawowej w Łobudzicach. Za-
danie finansowane ze środków 
budżetu państwa otrzymanych 
za pośrednictwem Wojewody 
Łódzkiego.

GaBineTy profilakTyki ZdrowoTnej w sZkołach 

Konkurs ma na celu podnie-
sienie poziomu świadomości 
ekologicznej dzieci i młodzieży  
nt. zagrożeń związanych z emisją 
pyłów i szkodliwych gazów dla 
środowiska. Projekty, które zapla-
nowane są do realizacji, składa-
ją się z szeregu działań mających 
na celu wzrost świadomości i wie-
dzy ekologicznej oraz przyrodni-

czej odbiorców. Są odpowiedzią 
na konkretne problemy środowi-
skowe, mogą również stanowić 
uzupełnienie do prowadzonych 
już działań proekologicznych. 
Poprzez udział w wycieczkach, 
warsztatach terenowych  
i stacjonarnych, specjalistycznych 
zajęciach edukacyjnych, konkur-
sach i innych atrakcyjnych działa-
niach na rzecz ochrony środowi-
ska dzieci będą mogły kształtować 
swój własny stosunek do otaczają-
cej ich przyrody. Poprzez realizację 
projektów placówki oświatowe 

zostaną wyposażone w nowe po-
moce dydaktyczne. 

Projekty zakwalifikowane do 
dofinansowania: 

- „Czystym powietrzem oddy-
chamy, gdy o środowisko dbamy” 
- Przedszkole Samorządowe Nr 4 
w Zelowie,

- „Tropiciele czystego powietrza” 
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 
w Zelowie,

- „Naszą misją – walka ze szko-
dliwą emisją” - Szkoła Podstawowa 
w Łobudzicach,

- „Lokalne i globalne wy-

zwania ekologiczne” - Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących  
w Zelowie,

- „Razem dla czystego powie-
trza” - Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Zelowie,

- „Nasza Misja – Stop Emisja” - 
Szkoła Podstawowa w Kociszewie,

- „Czyste powietrze – zdrowy 
świat” - Szkoła Podstawowa w Wy-
giełzowie.

Projekty zostaną zrealizowa-
ne do końca roku szkolnego 
2017/2018.

kolejne doTacje na edUkację ekoloGicZną w Gminie Zelów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął konkurs pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach 

i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”, w wyniku którego 7 placówek oświatowych Gminy Zelów otrzyma dotacje w łącznej wysokości 
ponad 87 tysięcy złotych.  

Podziękowanie
Z okazji 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych w Zelowie, Zarząd 
organizacji serdecznie dziękuję Wszystkim ludziom 

„dobrej woli”, którzy przyczynili się do realizacji jego 
zadań statutowych. Wspierali  duchowo, finansowo 

i rzeczowo działania zmierzające do poprawy 
warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Aktywnie uczestniczyli w życiu tejże społeczności, 
a swoją postawą wskazali, że są ludźmi 

rozumiejącymi inność tych ludzi 
i akceptują ich miejsce w społeczeństwie. 

Dariusz Kaczmarek 
Prezes SPON 

w Zelowie
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Maraton Pisania Listów to już 
wieloletnia inicjatywa  Szkolnej 
Grupy Amnesty International nr 
42 w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Zelowie. W tym roku 9 
grudnia uczniowie, dyrekcja szko-
ły, nauczyciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie  

i społeczność lokalna licznie wzię-
li udział w maratonie i napisali łącz-
nie 1240 listów. Jest to wydarzenie 
propagowane na całym świecie, w 
którym obywatele różnych państw 
solidarnie przeciwstawiają się na-
ruszeniom praw człowieka. Nasi 
mieszkańcy oraz uczniowie pisali w 

obronie czterech osób:  Mahadine-
’a – torturowanego za opublikowa-
nie w mediach społecznościowych 
krytykującego filmiku o władzach 
Czadu, Clovis’a Razafimalala – ska-
zanego na podstawie fałszywych 
zarzutów, ponieważ ratował lasy 
deszczowe, Hanan Badr El-Din 
– która poszukując zaginionego 

męża została fałszywie osądzona 
i grozi jej 5 lat więzienia, Xulhaz’a 
Mannan’a – brutalnie zamordowa-
nego maczetą. Pomimo dowodów 
z monitoringu, sprawcom nadal 
nie postawiono zarzutów. 

Wszystkie napisane listy zostaną 
wysłane do ambasad poszczegól-
nych państw. 

Xiii maraTon pisania lisTów 
1240 listów napisano w Zelowie w tegorocznym maratonie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

24 listopada 2017r. w Domu 
Kultury w Zelowie odbył się XI 
Gminny Konkurs Wiedzy dla 
Przedszkolaków pod hasłem „Bez-
pieczny przedszkolak”. Organiza-
torem było Przedszkole Samorzą-
dowe nr 1 w Zelowie. Tradycyjnie 
konkurs rozpoczął się wystawie-
niem scenki pt. „Bądź bezpieczny”. 
Do rywalizacji przystąpiło 8 dru-
żyn z przedszkoli i szkół podsta-
wowych z Gminy Zelów. Uczest-
nicy musieli rozwiązać zagadki, 
zadania w kartach pracy oraz od-
powiedzieć na pytania. W konkur-
sie brała też udział widownia. Za 
prawidłowe odpowiedzi dzieci 
otrzymywały opaski odblaskowe. 
Komisja konkursowa oceniając 
wiedzę dzieci dotyczącą bezpie-
czeństwa przyznała następujące 
miejsca:

I miejsca „Wiewiórkom” z Przed-
szkola Samorządowego nr 1 w Ze-
lowie i „Słoneczkom” ze Szkoły Pod-
stawowej w Wygiełzowie;

II miejsca „Ekoludkom” z Przed-
szkola Samorządowego nr 4 w 
Zelowie, Stokrotkom” ze Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie oraz 
„Biedronkom” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie;

III miejsca „Wynalazcom” z Przed-
szkola Edukacyjnego w Zelowie, 
„Dwójeczkom” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zelowie oraz „Smerfom” 
ze Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich.

Za udział w konkursie drużyny 
otrzymały dyplom i książkę, a za-
wodnicy nagrody ufundowane 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim oraz PZU Bełchatów.

Xi Gminny konkUrs wiedZy dla 
prZedsZkolaków

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie razem z I Liceum 
Ogólnokształcącym w Łasku, Ze-
społem Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum Publicznego w Buczku 

oraz Sekcją Łączności SP7KYL To-
warzystwa Sportu i Rekreacji „Jupi-
ter” przy Elektrowni Bełchatów bio-
rą udział w programie ARISS czyli 
Amatorskie Radio na Międzyna-
rodowej Stacji Kosmicznej ISS. 
W ramach programu uczniowie  
w okresie od lutego do czerw-

ca 2018 r. nawiążą bezpośrednią 
łączność radiową z Międzynaro-
dową Stacją Kosmiczną (ISS) pod-
czas, której  zadadzą około 15 py-
tań. Jest to jeden z ośmiu tego 

rodzaju projektów realizowanych 
w Europie, a  jedyny w Polsce, dla-
tego wzbudził ogromne zaintere-
sowanie wśród mediów. Realizacja 
projektu jest cennym doświad-
czeniem dla uczniów, a także pro-
mocją zarówno szkoły jak i Gminy  
Zelów.  

międZynarodowy proGram 
ariss w Zso
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Dzięki uzyskaniu wysokich wy-
ników sportowych w 2017 roku, 
w gronie najlepszych 10 spor-
towców z terenu Gminy Zelów 
znaleźli się:

1. Paulina Gapik (ULKS „KUSY” 
Łobudzice – tenis stołowy)

2. Magdalena Malenta (LZS ZSP 
Zelów – lekkoatletyka)

3. Mateusz Anglart (ZSP Zelów 
– lekkoatletyka)

4. Adam Zeja (ZSP Zelów – lek-
koatletyka)

5. Bartosz Adamczewski (SP nr 
2 w Zelowie – lekkoatletyka)

6. Sylwia Trębacz (LZS Kurów – 
warcaby)

7. Hubert Wójcik (SP nr 4 w Ze-
lowie – lekkoatletyka) 

8. Mateusz Szmigielski (ZSO Ze-
lów – lekkoatletyka)

9. Jakub Wrzesiak (ZSO Zelów– 
lekkoatletyka) i Zuzanna Marty-

niak (ULKS „KUSY” Łobudzice – te-
nis stołowy)

10. Tadeusz Ciura (LZS Łobudzi-

ce – szachy).
„Odkryciem sportowym 2017 

roku” zostali: Dawid Malinowski 

(Szkoła Podstawowa w Wygiełzo-
wie – lekkoatletyka), Klaudia Kal-
winek (Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Zelowie –lekkoatletyka), Wiktoria 
Wilczek (Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zelowie –lekkoatletyka) i Szy-
mon Zajda (ULKS „KUSY” Łobudzi-
ce – tenis stołowy).

Reprezentanci bloku integra-
cyjnego to: Justyna Beton (SPON), 
Michał Kluka (SPON) i Kamil No-
wak (SPON). 

Wśród trenerów-wychowaw-
ców wyróżniono: Annę Dziurdzię 
(ZSO Zelów), Andrzeja Gudzio 
(LZS ZSP Zelów), Jana Konieczne-
go (ULKS „KUSY” Łobudzice), Ma-
riusza Kryzę (ULKS ZSO Zelów), 
Cezarego Kuligowskiego (SP nr 4 
w Zelowie), Jacka Pawełoszka (SP 
nr 2 w Zelowie), Elżbietę Semasz-
czuk (SP w Wygiełzowie) i Dorotę 

Wędzik (SP nr 4 w Zelowie).
Rok sportowy 2017 podsumo-

wano też na szczeblu powiato-
wym i wojewódzkim. W klasyfi-
kacji punktowej klubów, zarówno 
w plebiscycie sportowym roku 
2017 powiatu bełchatowskie-
go jak i województwa łódzkiego, 
MG LKS Zelów zajął I miejsce. Po-
nadto, w dziesiątce najlepszych 
sportowców powiatu bełchatow-
skiego znalazły się nasze zawod-
niczki: Paulina Gapik (VII miejsce) 
i Magdalena Malenta (X miej-
sce). W kategorii „Odkrycie roku” 
na szczeblu powiatowym wyróż-
niono Klaudię Kalwinek (SP nr 4 
w Zelowie), a wśród trenerów – 
Andrzeja Gudzio i Jana Koniecz-
nego. Gratulujemy znakomitych 
osiągnięć sportowych i życzymy 
dalszych sukcesów!

podsUmowanie sporTowe rokU

„10 sportowców”, „Odkrycie sportowe”, „Blok Integracyjny”, „Trener-wychowawca” – to kategorie, w których Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy 
w Zelowie podsumował mijający rok sportowy. Uroczysta gala wręczenia pucharów i nagród odbyła się 15 grudnia w Domu Kultury w Zelowie.
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Po wygraniu rozgrywek turnie-
jowych organizowanych przez 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej  
w Piotrkowie Trybunalskim, bar-
dzo udanie sezon halowy rozpo-
częli młodzi zawodnicy Włóknia-
rza Zelów (urodzeni w roczniku 
2008 - 2009 ).

W Ogólnopolskim Turnieju Piłki 
Nożnej „MIKOŁAJKOWY ESBANK 
CUP” zajęli drugie miejsce, prze-
grywając bardzo emocjonujący 
finał 0:1 z gospodarzem -  druży-
ną RAP  Esbank Radomsko. Wcze-

śniej zremisowali z drużyną Ajaksu 
Częstochowa 1:1 i wygrali kolejno 
z GUKS Gorzkowice 2:0, RAP Ra-
domsko 3:0, Włókniarzem Mosz-
czenica 3:0. 

Drużyna w turnieju wystąpiła 
w następującym składzie: Michał 
Cieślak, Szymon Trojanowski, 
Szymon Badziak, Cezary Klich, 
Igor Stanisławski, Wojciech To-
karczyk, Bartek Grabarz, Brian 
Ibok, Wiktor Kowalski, Oskar 
Żyszkiewicz. Trenerem jest Ma-
ciej Mrowiński.           

świeTny pocZąTek seZonU haloweGo

ii TUrniej kosZykówki 3X3 o pUchar BUrmisTrZa Zelowa Za nami!

Ponownie, tak jak przed rokiem, 
w turnieju koszykówki 3x3 o Puchar 
Burmistrza Zelowa bezkonkuren-
cyjne okazały się dziewczyny na co 
dzień grające w MUKSie Bełchatów, 
prowadzone  przez pochodzącego  
z Zelowa Tomasza Wojciechowskie-
go. Zawodniczki z MUKSu wygra-
ły zarówno kategorię podstawówek 

jak i gimnazjów. Warto jednak zazna-
czyć, iż w kategorii podstawówek 
zelowski zespół Roztentegowicz-
ki postawił twarde warunki i uległ 
po zaciętej walce 6 - 3. Dziewczyny  
z MUKSu wygrały także konkursy in-
dywidualne. W konkursie rzutów za 
3 punkty najlepsza okazała się Maja 
Madej (w finałowej serii trójek trafiła 
aż 4 z 5 rzutów!), natomiast w Skills 
Challenge Maria Mohajt. 

Wśród chłopców, w kategorii pod-
stawówek, również triumfował ze-
spół z Bełchatowa - Gucio Gang. Pa-
nowie koszykówki w żadnym klubie 
nie trenują, ale styczność z basketem 
zawdzięczają innemu zelowianino-
wi - Konradowi Wojciechowskiemu, 
na co dzień uczącemu w ich szkole. 
Panowie dość pewnie wygrali swoje 

pojedynki, jednak emocji w rozgryw-
kach najmłodszych nie brakowało. 
Mecze pomiędzy ekipami Białe Or-
ły-Koszykarskie Orły - Chłopcy ze stali 
kończyły się różnicą 1 punktu. 

Turniej, którego organizatorem 
było Stowarzyszenie LKS Ku Chwa-
le Basketball Zelów, cieszył się bar-
dzo dużą frekwencją wśród szkół 
podstawowych. Zarówno w katego-
rii chłopców jak i dziewcząt, zgłosiło 

się po 5 zespołów, przez co turniej 
trwał prawie 5 godzin. Na sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 
4 pojawiło się także sporo rodziców, 
którzy dzielnie wspierali swoje pocie-
chy. Pula nagród wynosiła ponad 1 
500 zł, więc warto było poświęcić się 
ten niedzielny poranek i wziąć udział  
w rozgrywkach. 

Ogromnie cieszy fakt, że na turnie-
ju pojawiło się wiele drużyn złożo-
nych z bardzo młodych roczników, 
dla których był to pierwszy kontakt  
z takim turniejem. To bardzo dobrze 
rokuje na przyszłość, bo z doświad-
czenia wiem, że im szybciej załapie się 
bakcyla do sportu, tym lepiej - ocenia 
organizator turnieju Rafał Niewia-
domski.

Składy najlepszych zespołów: 

Dzięwczęta /gimnazja/ MUKS (Ju-
lia Kowalska, Anna Iwanus, Wik-
toria Warnecka, Tatiana Nowicka) 
Dziewczęta /szkoły podstawowe/

1. Muksiary (Laura Kubik, Maja Ma-
dej, Alicja Kulesza, Marysia Mohajt)

2. Roztentegowiczki (Emilia Wa-
siak, Paulina Wasiak, Klaudia Kalwi-
nek)

3. Pszczółki (Julia Ścieszko, Maja 
Krawczyk, Weronika Jończyk)

Chłopcy /szkoły podstawowe/
1. Gucio Gang (Miłosz Sikora, Ja-

kub Mazurkiewicz, Kacper Załęczny, 
Bartek Kołasiński)

2. Adidasy (Kacper Dyduła, Wiktor 
Rymarz, Maciej Cieślak)

3. Chłopcy ze stali (Szymon Troja-
nowski, Igor Mielczarek, Wiktor Gaw-
lik)
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Wykaz świątecznych dyżurów 2017/2018

URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE

24 – 26.12.2017 r.
31.12.2017 r. 
01.01.2018 r. 

Monika Adamczewska
Anna Kurek
Anna Kurek

500 123 669
500 123 669
500 123 669

Nadzór na oświetleniem ulicznym sprawuje Damian Pawłowski 504 232 604

Andrzej Kilańczyk – prowadzący akcję zimowego utrzymania dróg 
lokalnych, miejskich i gminnych

601 431 902

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
24.12.2017 r.

25.12.2017 r.
26.12.2017 r. 
31.12.2017 r.

01.01.2018 r.

Dawid Oborowski –specjalista ds. 
technicznych
Zdzisław Kamola – hydraulik
Stefan Piecyk- elektryk 
Dawid Oborowski – specjalista ds. 
technicznych
Piotr Zdziechowski

531 090 793

531 430 567
531 046 617
531 090 793

531 046 617

PRZEDIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

24 – 26.12.2017 r. 
31.12.2017 r.
01.01.2018 r.

oczyszczalnia ścieków 634 13 06
509 242 471

ujęcie wody w Zelowie 502 370 887

ujęcie wody w Kociszewie 513 039 302

Roman Bednarek – nadzór nad dyżurami 502 433 439

ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

24 – 26.12.2017 r.
31.12.2017 r.
01.01.2018 r.

Bogdan Rybak (konserwator – hydraulik) 668 195 117

Mariusz Kamola (konserwator – elektryk) 662 562 969

Jacek Żyszkiewicz (konserwator TV 
kablowej)

606 330 777

Mirosław Sumis – nadzór nad dyżurami 605 252 124

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH

Łask-Zelów-Bełchatów-Kamieńsk
Buczek-Częstochowa

Baza zimowego utrzymania 
dróg 

44/633 31 39

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

Trakt Napoleoński; Zelów-Mauryców-Sromutka; Zalesie-Wygiełzów-Chajczyny; Zelów-
Pożdżenice-Kurów; Zelów-Bocianicha-Kociszew-Karczmy; Kol. Karczmy-Jamborek; Zelów-
Bujny Szlacheckie-Grabostów-Drużbice; Kociszew-Drużbice; Bocianicha-Malenia;Bujny 
Szlacheckie-Łobudzice; Kurów-Wygiełzów; Sromutka-Parzno; Zalesie-Walewice-Łęki; 
Wygiełzów-Korczyska.
Ulice na terenie Zelowa: Dzielna, Bujnowska, Kilińskiego, Sienkiewicza (od skrzyżowania 
Piotrkowskiej do Lubelskiej), Mickiewicza.
Obwód zimowego utrzymania nr 2 w Szczercowie 44/631 80 55, dyspozytor – 
koordynator 601 220 045.


